
WNIOSEK  

o przyjęcie kandydata do Publicznego Przedszkola Nr 9                                       

im. Marii Kownackiej w Brzesku  

 na rok szkolny 2023/2024 

 

Imię i nazwisko kandydata  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL kandydata ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców …………………………………………………………………………………………………………… 

 Miejsce zamieszkania rodziców………………………………………………………………………………………………………... 

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………… 

Numery telefonu rodziców kandydata …………………………………………………………………………………………… 

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

Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informacje o dziecku,  uznane przez rodzica/prawnego opiekuna/ za istotne: (dane o stanie 

zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Brzesko dnia …………………………………..                                   ….……………………………………………………………….. 

                                                                                                           podpis rodziców /prawnych opiekunów/ 



 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz. 1000 ) 

 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………. 

Zakwalifikowała w/w kandydata do ……………………………………………………………………………………. 

Liczbą uzyskanych punktów  

 

 

Nie zakwalifikowała kandydata z powodu ………………………………………………………………………….. 

Liczba uzyskanych punktów  

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji                                                       Podpisy członków Komisji 

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

                                                                                                                 ………………………………………… 

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

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

Brzesko dnia …………………………… 

                                                                                                                                          



 Załącznik Nr 1)  

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9 

im. Marii Kownackiej w Brzesku  spełnia kryterium wielodzietności rodziny, o którym mowa   

w art. 20c ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 

r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 ww. Ustawy.  

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ………… osób w tym …………….  dzieci.  

(dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców) 

1. rok urodzenia …………………………………. 

2. rok urodzenia …………………………………. 

3. rok urodzenia …………………………………. 

4. rok urodzenia ……………………………….... 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 

  

…………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

  1) Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2) 

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

   

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata 

  

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9              

im. Marii Kownackiej w Brzesku  spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym 

mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 2 ww. Ustawy. 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia1. 

  
                                                                                                  …………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie)  
 

 1) Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.  

 

 

 

Załącznik Nr 2) 

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

   

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata 

  

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9              

im. Marii Kownackiej w Brzesku  spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym 

mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 2 ww. Ustawy. 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia1. 

  
                                                                                                  …………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie)  
 

 1) Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.  



Załącznik Nr 3) 

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

   

Oświadczenie rodzica kandydata o ilości zadeklarowanych godzin pobytu dziecka       

w przedszkolu.  

  

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9              

im. Marii Kownackiej w Brzesku będzie przebywał w przedszkolu……………..godz.                                        

tj. od godz………. do godz…………   ( potwierdzenie  kryterium ustalonego przez Organ 

Prowadzący).   

 

 
                                                                                                  …………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie)  
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3) 

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

   

Oświadczenie rodzica kandydata o ilości zadeklarowanych godzin pobytu dziecka       

w przedszkolu.  

  

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9              

im. Marii Kownackiej w Brzesku będzie przebywał w przedszkolu……………..godz.                                        

tj. od godz………. do godz…………   ( potwierdzenie  kryterium ustalonego przez Organ 

Prowadzący).   

 

 
                                                                                                  …………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


