
Wniosek o przyjecie dziecka do Zespołu Szkół w Gościnie – Przedszkola 
 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018 

Formularz przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku 3 – 5 lat ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola  
od 1 września 2017 roku, dla których organem prowadzącym jest GMINA GOŚCINO. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),   w zwiazku z art.29 

ust.2 pkt.1  ustawy z dnia 6..12.2016 Prawo Oświatowe )Dz.U. z 2017 poz.59)  Zarządzenie Nr ../2017  Burmistrza Gościna z dnia 6 marca 2017r. 
r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, 
do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Gościno oraz  UCHWAŁA NR XXXVI/211/17 RADY MIEJSKIEJ W  GOŚCINIE z dnia  3 marca 2017 roku. 

 
Miejsce składania: Zespół Szkół w Gościnie – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, ul. T. Kościuszki 5, 78-120 Gościno, 

Termin składania: od 9 do 24 marca 2017 r. 
  

I. CZEŚĆ – DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona i nazwisko dziecka 
 

PESEL dziecka  Data i miejsce urodzenia dziecka 

            

Ilość godzin pobytu w przedszkolu 
5 godzin 9,5 godzin 

  

Posiłki  
śniadanie II śniadanie obiad 

   

Wnioskowana data przyjęcia dziecka do przedszkola  

II. CZEŚĆ DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA  

Stan prawny rodziny1
 

Rodzina pełna 
Rodzina niepełna Rodzina 

zrekonstruowana 
Rodzina 

zastępcza  Samotna matka Samotny ojciec  

     

Adres zamieszkania dziecka  

Adres zameldowania dziecka  

Imię i nazwisko matki    

Telefon kontaktowy  

Adres zamieszkania matki   

Miejsce pracy matki:  
Potwierdzenie miejsca pracy 

 
 
 

Pieczęć i podpis osoby 
upoważnionej 

Stanowisko  

Telefon do pracy   

Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)  

Telefon kontaktowy  

Adres zamieszkania ojca   

Miejsce pracy ojca:  
Potwierdzenie miejsca pracy 

 
 
 

Pieczęć i podpis osoby 
upoważnionej 

Stanowisko  

Telefon do pracy   

III. RODZEŃSTWO DZIECKA 
ILOŚĆ DZIECI W RODZINIE  

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci i więcej 

    



OŚWIADCZENIE RODZICA  

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata uczęszcza już  do 
przedszkola (proszę podać imię i nazwisko rodzeństwa)  

 
 

Informuję, że dziecko/dzieci obecnie jest/są w grupie               
(proszę podać nazwa grupy i ilość lat)  

IV. Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola (art. 131 ust.4-6 i art.133 ust.3 i 4 ustawy 
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) 

Lp.  Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola TAK NIE 
Ilość 

punktów 

1.  
Wielodzietność rodziny kandydata. 
Załącznik:  
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

   

2.  

Niepełnosprawność kandydata. 
Załącznik:  
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnospraw-
ność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzecze-
nie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 
127, poz. 721 ze zm.). 

   

3.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 
Załącznik:  
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 
127, poz. 721 ze zm.). 

   

4.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 
Załącznik:  
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 
127, poz. 721 ze zm.). 

   

5.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 
Załącznik:  
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnospraw-
ność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzecze-
nie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 
127, poz. 721 ze zm.). 

   

6.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 
załącznik:  
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadne-
go dziecka wspólnie z jego rodzicem). 

   

7.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Załącznik:  
Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. 
poz.135). 

   

Suma punktów   

 

V. KRYTERIA DODATKOWE – na podstawie UCHWAŁY NR XXXVI/211/17 RADY 
MIEJSKIEJ W  GOŚCINIE z dnia 3 marca 2017 roku 

Lp.  KRYTERIA DODATKOWE  TAK NIE 
Ilość 

 punktów 

1.  

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mieszkają na terenie 
Gminy Gościno. 
Załącznik: 
Oświadczenie każdego rodzica (opiekuna prawnego). 

   

2.  
Oboje rodzice kandydata pracują  zawodowo/studiują. 
Załącznik: 
Oświadczenie każdego rodzica (opiekuna prawnego). 

   

3.  
Rodzeństwo  kandydata uczęszcza już do  przedszkola , do  której  rodzic  
złożył dokumenty  rekrutacyjne. 
Załącznik: 

   



Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.    

4.  
Deklarowany pobyt kandydata  w przedszkolu. 
Załącznik: 
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.    

   

Suma punktów   
 

OGÓLNA ILOŚĆ PUNKTÓW   

 

Pouczenia: 
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 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku jest dyrektor przedszkola.  

3. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania  do Komisji Rekrutacyjnej, w 
terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników.   

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. 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 (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.). 

 
 

VI. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŚCINIE – PRZEDSZKOLA 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM  
 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ........... .......................... 2017 r., na 

podstawie ilości uzyskanych punktów: …………………………… zakwalifikowała /nie 

zakwalifikowała w/w dziecko do przedszkola.  

 
Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka:  ………………..…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

PODPISY Komisji Rekrutacyjnej:  

 
1. Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Marlena Fidos  - ……….......................…….. 

2. Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Lidia Neumann  - ……………................. 

3. Inspektor ds. Oświaty – Wanda Milas - …………………………………………...…… 

4. Przedstawiciel Rady Rodziców - …………………………… …………………………. 

5. Przedstawiciel Grona Pedagogicznego - ……………………………………………… 

6. Przedstawiciel Grona Pedagogicznego - ………………………………………  

  

Podpis matki  Podpis ojca  

Data wypełnienia wniosku   


