
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu rekrutacji 

...................................................................... 
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 

 

...................................................................... 
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

 

Dyrektor  

                                                                           Publicznego Przedszkola w Nadarzynie 

 

 

Wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do  Publicznego  Przedszkola  w  Nadarzynie  

 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców
2 

 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwisko rodziców 

kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres zamieszkania kandydata
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Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/ Nr mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i nr-y 

telefonów rodziców kandydata – o ile je 

posiadają 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

  

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie przedszkolne
4 

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystała z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż 

jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału 

przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej 

do mniej preferowanych
5 



1. Pierwszy wybór 

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

nazwa przedszkola 

 

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

adres przedszkola 

2. Drugi wybór 

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

nazwa przedszkola 

 

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

adres przedszkola 

3. Trzeci wybór 

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

nazwa przedszkola 

 

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

adres przedszkola 

 
 
1 Zgodnie z Art. 20a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica 

kandydata. 
2 Zgodnie z Art. 20t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast 

dane w punkcie 6 podaje się, jeżeli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 

należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla 

skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad 

dzieckiem. 
3 Zgodnie z art. 20c ust.1 ustawy o systemie oświaty, dla publicznego przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu 

cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 
4 Zgodnie z Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego , albo szkół (oddziały przedszkolne). 
5 Zgodnie z Arrt. 20 t ust.1 pkt.5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania 

przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest 

zobowiązany taką informację podać. 
 

 

 

 

Zgodnie z Art. 20t ust. 6 o systemie oświaty, oświadczenie wymagane, jako potwierdzające 

spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający zobowiązany jest 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 zeznań. 

 

 

Data i czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów potwierdzające prawdziwość 

złożonych wyżej oświadczeń: 

 

 

…………………..……   ………………..…………………………………… 
                   data                                                                                      podpis 

 


