
Nabór 2023                                         Solec Kujawski 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola: 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE DINUŚ 

UL. T. KOŚCIUSZKI 12 

86-050 SOLEC KUJAWSKI 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DANE DZIECKA: 

 

            

                                                                                  PESEL 

   

                           IMIĘ                                      DRUGIE IMIĘ                                 NAZWISKO 

  _   _      

                                  DATA URODZENIA                                                      MIEJSCOWOŚĆ 

   

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA: 

 

   

                                     ULICA                                                     NR DOMU                        NR LOKALU 

  _     

                         KOD                                                                          MIEJSCOWOŚĆ 

   

       WOJEWÓDZTWO                                  POWIAT                                                    GMINA 

 

 

 



DANE RODZICÓW* 

MATKA: 

    

      IMIĘ                  NAZWISKO           TELEFON KOMÓRKOWY                       ADRES E-MAIL 

OJCIEC: 

    

      IMIĘ                  NAZWISKO            TELEFON KOMÓRKOWY                      ADRES E-MAIL 

 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICA - MATKI (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

   

                                    ULICA                                                      NR DOMU                         NR LOKALU 

  _     

                         KOD                                                                        MIEJSCOWOŚĆ 

 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICA - OJCA (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

   

                                     ULICA                                                     NR DOMU                         NR LOKALU 

  _     

                        KOD                                                                           MIEJSCOWOŚĆ 

 

*Rodzic należy rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do przedszkola, w tym systemach informatycznych. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu  

do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej przedszkola. 

 

   

      DATA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA                 PODPIS RODZICA (MATKI)            PODPIS RODZICA (OJCA) 
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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – INFORMACJE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW 

1. Kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. 

zm.) 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM* 

1 Wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt. 
 

2 Niepełnosprawność kandydata – 5 pkt. 
 

3 
Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców 

kandydata – 5 pkt. 

 

4 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt. 
 

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt. 
 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt. 
 

 

2. Kryteria określone uchwałą nr LVI/408/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada.2022 r. 

Lp. Kryterium 
Spełnienie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM* 

1 

Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie 

pracują lub uczą się/studiują w systemie stacjonarnym, 

przy czym żaden z rodziców nie przebywa na urlopie 

wychowawczym – 4 pkt. 

 

2 
Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu 

powyżej 8 godzin dziennie – 4 pkt. 
 

3 
Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu  

8 godzin dziennie – 2 pkt. 
 

4 
Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 2 

pkt. 
 

5 

Rodzina kandydata w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. poz. 2268 z późn. zm.), korzysta ze świadczeń 

z pomocy społecznej (za wyjątkiem świadczeń 

jednorazowych) – 2 pkt. 

 

*Dla kryterium, które jest spełnione należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełnione należy wpisać NIE. Wpisanie 

odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało 

nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu. 

 

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

            Podpis rodzica (matki)                                 Podpis rodzica (ojca) 
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Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów zawartych  

w ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Wymagane dokumenty* 

1 Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie rodzica 

2 Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu  

na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

3 
Niepełnosprawność jednego  

z rodziców kandydata 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa 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 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą 

*Brak dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy 

obliczaniu punktów. 

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów zawartych  

w uchwale nr LVI/408/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2022 r. 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Wymagane dokumenty* 

1 

Kandydat, którego oboje rodzice/prawni 

opiekunowie pracują lub uczą się/studiują  

w systemie stacjonarnym, przy czym żaden  

z rodziców nie przebywa na urlopie 

wychowawczym 

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu  

w pełnym wymiarze czasu pracy i nieprzebywaniu 

na urlopie wychowawczym (od każdego z 

rodziców), w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej – aktualny wydruk  

z CEiDG lub KRS, w przypadku pobierania nauki – 

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające 

informację o stacjonarnym systemie nauki, w 

przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego –  

oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem w KRUS  

2 
Deklarowany czas pobytu kandydata  

w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie 

oświadczenie o potrzebie pobytu dziecka  

w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie 

3 
Deklarowany czas pobytu kandydata 

w przedszkolu 8 godzin dziennie 

oświadczenie o potrzebie pobytu dziecka  

w przedszkolu 8 godzin dziennie 

4 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata oświadczenie rodzica 

5 

Rodzina kandydata w rozumieniu art. 6 pkt 14 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. poz. 2268 z późn. zm.), 

korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej (za 

wyjątkiem świadczeń jednorazowych) 

oświadczenie rodzica 

*Brak dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy 

obliczaniu punktów. 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 7 lat w związku z powyższym dzieci 2,5-letnie przyjmowane są w drugiej kolejności. 


