
 

Reda, dnia ……………………....... 

 

Dyrektor  

…………………..…………………...... 

w Redzie 

 

Wniosek o przyjęcie do ………………………………………………………..  
                                                                                       (oddział lub klasa / nazwa przedszkola lub szkoły) 

 

1. Imię i nazwisko kandydata ….…………………………………………….. 

2. Data urodzenia kandydata ………………………………………………… 

3. Numer PESEL kandydata …………………………………………………. 

4. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

……………………………………………………………………………... 

5. Adres miejsca zamieszkania kandydata 

............................................................................................................................ 

6. Adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

………………………………………………………………………………… 

7. Adres poczty elektronicznej rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

............................................................................................................................ 

8. Numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

……………………………………………………………………………......... 

9. Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli (w tym oddziałów 

przedszkolnych w szkołach) lub szkół od najbardziej do najmniej 

preferowanych: 

1. ………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………................................. 

3. ………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

                                 

………………………………
                                (podpis rodzica) 

Uwaga: W przypadku braku numeru PESEL – proszę podać serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 



 

dotyczy: rekrutacji do publicznych przedszkoli 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata: 

 

- kryteriów ustawowych*: 

□ oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.); 

□ prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

□ dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), 

 

- kryteriów ustalonych przez organ prowadzący*: 

 

□ oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziecka; 

□ oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym 

lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego 

oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko 

o samotnym wychowywaniu dziecka; 

□ oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica lub rodzic/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko o odprowadzaniu  podatku dochodowego 

od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto Reda, 

□ oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do przedszkola, 

□ oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wymiarze ilości godzin 

korzystania z opieki przedszkolnej. 

 

 

 

 

 
* proszę zaznaczyć znakiem x załączone dokumenty. 

 

 

 

       …………………………………….. 
             (podpis rodzica) 

 

 

Uwaga: składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  


