
Załącznik  do Zarządzenia Nr 53/2014 Burmistrza Brodnicy  z dnia 18 lutego 2014 r..

Data wpływu wniosku Numer nadany przez przedszkole

…..........................................................
                                     Nazwisko i imię wnioskodawcy

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

…...........................................................
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy
Przedszkola nr 6

ul. Batalionów Chłopskich

ul. Królowej Jadwigi *niepotrzebne skreślić

WNIOSEK 
o przyjęcie do przedszkola publicznego w Brodnicy

I. Dane dotyczące kandydata
Imię Nazwisko Data 

urodzenia
PESEL1

Adres miejsca 
zamieszkania 
kandydata

II. Dane dotyczące rodziców kandydata
Rodzaj danych RODZIC RODZIC Wypełnia

komisja
rekrutacyjna

Imię i nazwisko 

Adres miejsca zamieszkania
(miejscowość, kod pocztowy, ulica,
nr domu, mieszkania)2

Numery telefonów 

Adres poczty elektronicznej

III. Informacja o wyborze przedszkola – wypełniamy, gdy wniosek został złożony równocześnie do innych 
przedszkoli publicznych. Wnioskodawca może składać wniosek o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego 
przedszkola. Zobowiązany jest wówczas  zaznaczyć w tabeli kolejności wybranych przedszkoli i przyznać punkty 
od 3 do 1  – od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.

Przedszkola publiczne w Brodnicy punkty Wypełnia komisja
rekrutacyjna

Przedszkole nr 6, ul. Batalionów Chłopskich 26

Przedszkole nr 8, ul. Zielona 3

1). W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2). Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem

stałego pobytu. Zgodnie z art. 26 KC „Art. 26 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce za-

mieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywa -

nie władzy rodzicielskiej.§ 2. Jeżeli  władza rodzicielska  przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,

miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodzi-

ców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”
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Przedszkole im. M. Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego 12a

IV. Kryteria I etap rekrutacji 

W rubryce właściwej proszę wstawić znak X. Dokumenty potwierdzające kryterium oraz oświadczenia należy 
dołączyć do wniosku.

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium3

TAK NIE Odmawiam 
podania 
danych4

Wypełnia 
komisja 
rekrutacyjna

1 wielodzietność 
rodziny kandydata

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny 
kandydata

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

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn.zm.)

4 niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn.zm.)

5 niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn.zm.)

6 samotne 
wychowywanie 
kandydata w 
rodzinie

Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie5  o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem

7 objęcie kandydata 
piecza zastępczą

Dokument poświadczający 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, z 

3) Orzeczenia w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego albo jako odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodziców kandydata. Oświadczenie o wielodzietności oraz samotnym wychowywaniu kandydata w oryginale.
4) Odmowa podania danych powoduje, że kryterium nie będzie brane pod uwagę mimo, że faktycznie istnieje i nie będzie 
stanowić podstawy odwołania.
5) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem, składane jest w każdej sytuacji definiowanej jako samotne wychowywanie dziecka. 
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późn. zm.)

V. Kryteria II etap rekrutacji

W rubryce właściwej proszę wstawić znak X. Dokumenty potwierdzające kryterium oraz oświadczenia należy 
dołączyć do wniosku.

Lp Kryterium – uzupełnia dyrektor po
uzgodnieniu z Burmistrzem Brodnicy 

Dokument 
potwierdzający 
spełnienie 
kryterium

TAK NIE Odmawiam
podania 
danych

Wypełnia 
komisja 
rekrutacyjna

1 Kandydat urodzony od 1 lipca do 31 
grudnia 2008 roku;

Oświadczenie

2 Kandydat urodzony w 2009 r. Oświadczenie

3 Praca zawodowa rodziców Oświadczenie

4 Pobyt w przedszkolu starszego 
rodzeństwa

Oświadczenie

VI. Deklaruję dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu w nowym roku szkolnym 
2014/2015 (wstawić znak „X”)

5 godzin 6 godzin 7 godzin 8 godzin 9 godzin 10 godzin

Pouczenie:
1. Obowiązek podawania we wniosku danych identyfikacyjnych i dotyczących kryteriów wynika z
przepisu art. 20 t ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.).
2. Dane zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,  prowadzonym na podstawie ustaw z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.)
3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr  1 w Brodnicy.

Brodnica, dn. …......................................... …..............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica

Załączniki:
1. 
2.
3.
4.
5.
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