
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu rekrutacji 

do oddziału przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach 
 
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka 

 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  
im. Janusza Korczaka w Michowicach na rok szkolny 2021/2022 

 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA  (dane wypełnić WIELKIMI LITERAMI) 

nazwisko  
 
 

imiona 
 
 

data i miejsce urodzenia  
 

PESEL             

seria i numer paszportu 
(w przypadku braku nr PESEL) 

 

Szkoła w obwodzie, której dziecko zamieszkuje  

nazwa szkoły podstawowej  
miejscowość   
kod pocztowy /miejscowość   

                                          II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

imię  
 
 

 

nazwisko 
 
 

 

                                                                       Adres zamieszkania Rodziców (opiekunów prawnych) i dziecka 

miejscowość    

 kod pocztowy /miejscowość   

 Dane kontaktowe 

adres poczty elektronicznej 
(o ile jest) 

  

telefon komórkowy   

telefon domowy   

 

III. INNE INFORMACJE  
 

 

 

Kryteria podstawowe  
(przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

DOŁĄCZONE DOKUMENTY 

  TAK    NIE dziecko z rodziny wielodzietnej    (co najmniej troje dzieci)  
oświadczenie o wielodzietności  
 

  TAK    NIE niepełnosprawność dziecka 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność 
kandydata lub orzeczenie o niepełnosprawności 

  TAK    NIE niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 
orzeczenie o niepełnosprawności                                   
lub o stopniu niepełnosprawności jednego                             
z rodziców kandydata 

  TAK    NIE niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 
orzeczenie o niepełnosprawności                                        
lub o stopniu niepełnosprawności obojga  
rodziców kandydata 



  TAK    NIE 

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 
wpisać kogo dotyczy  
 

…………………………………………………………………………….. 

orzeczenie o niepełnosprawności                                   
lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa 
kandydata 

  TAK    NIE samotne wychowywanie dziecka oświadczenie o samotnym wychowywaniu  

  TAK    NIE objęcie dziecka pieczą zastępczą 

dokumenty poświadczające objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia                          
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny                      
i pieczy zastępczej 

Kryteria dodatkowe   (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  TAK    NIE dziecko  5 - letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne brak 

  TAK    NIE 
dziecko, którego rodzeństwo w obecnym roku szkolnym uczęszcza                 
do oddziału przedszkolnego 

brak 
 

  TAK    NIE dziecko , którego obydwoje rodzice pracują brak 

  TAK    NIE 
dziecko,  które uczęszczało w roku poprzedzającym rekrutację do 
Punktu Przedszkolnego  w Michowicach 

brak 

  TAK    NIE kryterium dochodowe   zaświadczenie o dochodach 

 
 
 

     
                         Data i podpis matki/prawnej opiekunki            Data i podpis ojca/prawnego opiekuna 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

                  Data przyjęcia wniosku:                                                                             Podpis przyjmującego wniosek: 
 

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

 
 
 
 
 

 

     Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………….......................……….  

     zakwalifikowała  / nie zakwalifikowała* dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej                       

     im. Janusza Korczaka w Michowicach. 

 

     Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  …………………………...………….    przyjęła / nie przyjęła*  

     dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Michowicach. 

 

                                                                              Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

     *niepotrzebne skreślić 
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