
Załącznik nr 2 do 
Regulaminu rekrutacji  

do oddziału przedszkolnego 
……………………………………………  
     Imię i Nazwisko  – rodzica / opiekuna prawnego 
 

…………………………………………… 
    Adres do korespondencji  
 

…………………………………………… 

 

    Dyrektor Szkole Podstawowej  

     im. ks. Jana Twardowskiego 

                    w Kobylu 
 

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Kobyle na rok szkolny 2022/2023 
 

(dotyczy dziecka w wieku 3-5 lat lub spoza gminy) 
 

I- Dane osobowe kandydata i rodziców 
(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 nazwiska rodziców 

kandydata 

 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile je 

posiadają 

 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

L.p Kryterium 
Liczba 

punktów 
* 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 1  

2. Niepełnosprawność kandydata 1  

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1  

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1  

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1  

 



L.p Kryteria dodatkowe 
Liczba 

punktów 
* 

1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują lub studiują w systemie 

stacjonarnym 
25 

 

2. Jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub uczy się w trybie stacjonarnym 10  

3. Dogodne położenie szkoły w stosunku do miejsca pracy jednego z rodziców 8  

4. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. ks. 
Jana Twardowskiego w Kobylu. 

5 
 

*Proszę wstawić x przy wybranym kryterium oraz załączyć zaświadczenia potwierdzające dokonany wybór.  

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia                                     Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

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

 
 

Zobowiązuję się do: 

 Przestrzegania postanowień Statutu Szkoły. 

 Zakupu wyprawki szkolnej do oddziału przedszkolnego. 

 Uczestniczenia w zebraniach rodziców.  

 Niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, danych teleadresowych. 

Jestem zainteresowany korzystaniem mojego dziecka ze świetlicy szkolnej               Tak                           Nie 
 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym 

 
Kobyle.,  dnia  ............................                                                    ………………………………………………………………….           
                                                                                                                                       Czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 
Oświadczenia:  

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem 

faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających dane zapisane we wniosku. 

2. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie powiadomię 

 o nich Przewodniczącego Komisji. 

 

Kobyle,…………………                              

 ……………………………………………………………………….. 
                         Data                                                          Czytelny podpis rodzica lub opiekuna kandydata  
 


