
………………………………………………………….  
          pieczątka przedszkola  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NR 9 W LĘBORKU  
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024  

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Data urodzenia………………………………………………………………; PESEL ………………………………………………………………………..  

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                                     (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA  

Imię i nazwisko matki/opiekuna …………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Telefon do kontaktu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Imię i 

nazwisko ojca/opiekuna ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Telefon do kontaktu …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU w godzinach od …………….……… do ………………………  

INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INNYCH PLACÓWEK (w tym oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych)   
L.p.  Nazwa jednostki  

1.     

2.     

3.     

Wniosek może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych placówek publicznych. Należy wskazać jednostki w kolejności od najbardziej 

preferowanej (1) do najmniej preferowanej (3), zachowując niniejszą kolejność we wszystkich składanych wnioskach.  
  

INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE (art. 131 ust. 2-3)  

    TAK  NIE  Wymagane dokumenty  

1.   wielodzietność rodziny kandydata      oświadczenie o wielodzietności (rodzina wychowująca troje  

lub więcej dzieci) - kopia  

2.   niepełnosprawność kandydata      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o  
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - kopia  

3.   niepełnosprawność jednego  z 

rodziców kandydata  
  

  

  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności - kopia  

4.   niepełnosprawność obojga  

rodziców kandydata  
  

  

  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności - kopia  

5.   niepełnosprawność  rodzeństwa 

kandydata  
  

  

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

6.   samotne wychowywanie  

kandydata w rodzinie  
  

  

  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem - kopia  



7.   objęcie kandydata pieczą  

zastępczą  
  

  

  prawomocny wyrok sądu rodzinnego - kopia  

INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY  

    TAK  NIE  Wymagane dokumenty  

1.   kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega 

obowiązkowi wychowania przedszkolnego (dotyczy wyłącznie 

dzieci 6-letnich)  

     

X  

2.   kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują 

uczą się w trybie dziennym  
    zaświadczenie z pracy lub szkoły  

albo dokument potwierdzający 

prowadzenie działalności 

gospodarczej  
3.   rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym,  na 

który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego  

przedszkola lub tej samej szkoły podstawowej, w której  

funkcjonują oddziały przedszkolne  

  

  

    
X  

4.   miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów  

prawnych kandydata, bądź miejsce zamieszkania kandydata  

znajduje się najbliżej przedszkola, szkoły podstawowej,  w 

której funkcjonują oddziały przedszkolne lub rodzic/ 

opiekun prawny jest pracownikiem tego przedszkola, szkoły 

podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne  

  

  

     
zaświadczenie z pracy  

albo dokument potwierdzający 

prowadzenie działalności 

gospodarczej  

5.   uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w 

pobliżu szkoły lub żłobka  
  

  

   

zaświadczenie z placówki  

6.   kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych 

pracuje, uczy się w trybie dziennym  
  

  

  zaświadczenie z pracy lub szkoły  
albo dokument potwierdzający 

prowadzenie działalności 

gospodarczej  
Należy wypełnić punkt 2 albo 6  

Oświadczam, że:  

1. wszystkie dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz jestem 
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 
kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444),  

2. zapoznałam/em się z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2020 
r. poz. 910 i 1378 ze zm.) dotyczącymi zasad rekrutacji do przedszkoli oraz zasadami 
określonymi przez organ prowadzący,  

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb 

niezbędnych podczas procesu rekrutacji i w czasie realizacji wychowania przedszkolnego  w 

Przedszkolu nr 9 w Lęborku,  

4. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb przedszkolnych, zgodnie  z 
ustawą o ochronie danych osobowych.  

Wszystkie dostarczone dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych1), 2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  

Lębork, dnia ………………………………………………………………  

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

                                                                                                                    (czytelny podpis osoby matki/opiekuna prawnego)                  
  

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

                                                                                                                    (czytelny podpis osoby ojca/opiekuna prawnego)                  
  

  

  
Przyjęcie wniosku przez dyrektora przedszkola          ………………………………………………………………………………………….  
                                                                                                                        (data przyjęcia wniosku i podpis dyrektora przedszkola)  
  


