
             Data przyjęcia deklaracji 

 
 

       

                                                                                                      ………………………………………………………………… 
                                                                                                         (podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku  na  rok szkolny 2021/2022 

 
I. Dane kandydata i rodziców (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię i nazwisko dziecka  

2. Data i miejsce urodzenia  

3. PESEL dziecka (w przypadku braku nr 
PESEL podać serię i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 

 

4. Imię i nazwisko rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca  
 

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców                  
i kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  
 

6. Numery telefonów rodziców kandydata, 
adres e-mail 

Matki Telefon do 
kontaktu 

 

Ojca Telefon do 
kontaktu 

 

 

 

II. Preferowana kolejność przyjęcia dziecka: 

1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                           
                                                         nazwa i adres przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej                         

2. Drugi wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                          nazwa i adres przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej                      
3. Trzeci wybór 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                           nazwa i adres przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej                           

  

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie Prawa Oświatowego i załącznikach do wniosku 
potwierdzających ich spełnienie 

W rubryce TAK/NIE wstawić właściwy znak X, przy każdym spełnionym kryterium z 7 niżej podanych. 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium TAK NIE 

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

  

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

  

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

  

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

  

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w 
rodzinie 

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 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

  

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. z 2013r. poz. 135, 
z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866 z późn. zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium/kryteriów wymienionego/wymienionych w punkcie/w 
punktach w/w  tabeli:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Toszek, dnia …………………………….,                     …………………………………………………………………………….. 
                                            (data )                                                                     (czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 
 
 
 
 



 
Informacje uzupełniające do wniosku o przyjęcie dziecka  

do  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku  
 na  rok szkolny 2021/2022 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
I. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów. 

Miejsce pracy/nauki matki (nazwa firmy – adres) Miejsce pracy/nauki ojca (nazwa firmy – adres) 

 

 

 

 

 

II. Czy Rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku? 

a) TAK          b)   NIE 

III. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (podkreślić właściwe) 

a) Pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej  - 8.00 – 13.00 

b) Pobyt wykraczający poza podstawę programową – od…………………….do……………………* 
*Oddziały Przedszkolne oferują opiekę od 7.00  do 16.00 
 

IV. Uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

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

  

Toszek, dnia ………………………                                            ………………………………………................................ 
                                                                                             (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

  


