Nr wniosku
Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina złożenia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji. Pola zaznaczone
gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imiona:*

Nazwisko: *

PESEL*
Data urodzenia*

dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu
tożsamości:
DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania
Województwo*

Ulica

Powiat*

Nr budynku*

Gmina*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr lokalu

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
pole obowiązkowe tylko w przypadku rekrutacji do oddziału integracyjnego

Tak / Nie / Odmawiam
odpowiedzi

DANE RODZICÓW (W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko*
Telefon
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Miejscowość*
Ulica
Nr budynku*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Poczta*
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LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI*
(można wybrać maksymalnie 3 placówki)

L.p.

Nazwa przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

1
2
3

KRYTERIA PRZYJĘCIA
Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia NIE, kryterium, którego ta odpowiedź dotyczy,
nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania - w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla
takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.

Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)
Oświadczenie[7] o wielodzietności rodziny kandydata.

Tak / Nie

Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność lub 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 2016
r. poz.2046 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.

Tak / Nie

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
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 2016 r. poz.2046 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.

Tak / Nie

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia 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 2016 r. poz.2046 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.

Tak / Nie

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
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 2016 r. poz.2046 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.

Tak / Nie
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Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie[9] 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.

Tak / Nie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze 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.

Tak / Nie

Kryteria samorządowe
Dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub
dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem
szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu
Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do
realizacji tego prawa

Tak / Nie

Oświadczenie [10] rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola.

Pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica
samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu,
prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej
działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie
dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym
potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w
przedszkolu
Tak / Nie

Oświadczenie[10] rodzica wraz z dokumentami:
- zaświadczenie z zakładu pracy lub
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu
rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS lub
- aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze
strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub
- zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie
dziennym stacjonarnym.

Rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym
przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata
Oświadczenie[10] rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w przypadku
rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu - oświadczenie rodzica.

Preferencja 1

Tak / Nie

Strona 3 z 6

Preferencja 2

Tak / Nie

Preferencja 3

Tak / Nie

Dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

Tak / Nie

Oświadczenie[10] rodzica.

Pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji
kandydata
Oświadczenie [10] rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola.

Preferencja 1

2 pkt

Preferencja 2

0 pkt

Preferencja 3

0 pkt

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od
liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek,
rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia - 1 pkt

Dodatkowe kryterium samorządowe wyłącznie w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału
przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14
w Białymstoku, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku oraz
Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku / forma potwierdzania (niniejsze
kryterium zastępuje kryterium samorządowe ,,Dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci”).

Kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola,
dotyczące:
a) dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do
oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem
nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w
Białymstoku lub
b) dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie
dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię
na białko mleka krowiego i/lub nietolerancję laktozy),
którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola
Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w
Białymstoku lub
c) dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice
wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr
41 Integracyjnego w Białymstoku

Tak / Nie

Tak / Nie

Tak / Nie

Oświadczenie[10] rodzica o wyrażeniu woli uczęszczania dziecka do
oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania lub
zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej alergii pokarmowej lub
zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej cukrzycy.
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[1]Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone
na wniosek rodzica kandydata.
[2]Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, wniosek zawiera dane obowiązkowe, podane
w polach oznaczonych ,,*”, natomiast dane kontaktowe podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają, nie są
to dane obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a
następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. Pod pojęciem ,,rodzica" rozumie się każdorazowo odpowiednio
opiekuna prawnego.
[3]Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, albo publicznych szkół.
[4]Zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, we wniosku określa się kolejność wybranych
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych.
[5]Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów
spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustawowe wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.
[6] Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez
Radę Miasta.
[7]Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
[8]Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka,
oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem.
[9]Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt 8). Oświadczenie,
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
[10]Oświadczenia dotyczące potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez Radę Miasta Białystok składane są pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - ,,kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”).

Do wniosku załączam dokumenty/oświadczenia o spełnianiu kryteriów _____ (liczba załączników).
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których
składane są wnioski o przyjęcie oraz palcówki drugiej i trzeciej preferencji.
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Oświadczenia wnioskodawcy
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – ,,kto, składając zeznanie

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8”, oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Czytelny podpis wnioskodawcy –
Data:

rodzica/ opiekuna prawnego
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