
 

........................................................................................                                  Przed wypełnieniem przeczytać całość 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy- rodzica kandydata 
 

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

        Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 9 

         im. „Baśniowej Krainy”  w Mielcu 

        ul. Pisarka 23, 39-300 Mielec 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 

do Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Mielcu. 
 

 

1. Dane osobowe kandydata. 

 
Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................. 

 

Data  urodzenia  .................................................................. Pesel................................................................. 

                                                                                                      /w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu/ 

Adres zamieszkania........................................................................................................................................   

 

2. Dane dotyczące rodziców/opiekunów: 
 Matka/Opiekunka*:              Ojciec/Opiekun*: 

Imię .................................................. ............................................................. 

Nazwisko .................................................. ............................................................. 

 

Adres zamieszkania ojca/ matki ( jeżeli jest inny jak dziecka ) 

ul. ......................................................................... ul. ...................................................................... 

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

 Numery telefonów kontaktowych: 

 Domowy: ............................................................... 

 Do pracy ....................................................... ..................................................................................... 

 Komórkowy  ....................................................... ..................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej/posiada/ nie posiada*: .................................................................................     

3. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku  o przyjęcie kandydata do więcej, 

 niż jednego przedszkola, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli od najbardziej do najmniej 

preferowanych. 
 
1.Pierwszy wybór 

...................................................................................................................................................................................................... 
nazwa przedszkola 

2. Drugi wybór 
........................................................................................................................................................................................................ 

nazwa przedszkola 
 

3. Trzeci wybór 
....................................................................................................................................................................................................... 

nazwa przedszkola 
 

 .................................            ............................................................. 
          (Miejscowość,   data)                          Podpisy  matki/opiekunki*, ojca/opiekuna*  
*  niepotrzebne skreślić 
 



4. Do wniosku dołącza się:  (składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii  

albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii po-

świadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata). 

 

5. Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

1) Kryteria ustawowe 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata / 3 i więcej dzieci /, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu o niepełnosprawności równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046 i 1948), 

c) 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. 

d) 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 2016 r. poz. 

575, 1583 i 1860) 

 

1) Kryteria określone przez organ prowadzący 

a) Pisemne oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

 albo pozarolniczej działalności obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego 

opiekuna, 

b) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola, 

c) pisemne oświadczenie każdego z rodziców/prawnych opiekunów odrębnie o zamieszkiwaniu w 

Mielcu i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Mielec, 

d) pisemne oświadczenie o zadeklarowanej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

 

 

Przed wypełnieniem przeczytać całość 

Objaśnienia dodatkowe: 

1. Zgodnie z art. 149 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. 2017, poz. 

59) wniosek składa się do dyrektora przedszkola. 

2. Zgodnie z art.150 ust. 1 wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola zawiera dane okre-

ślone w punkcie 1-5. 

3. Zgodnie z art.156, ust.1 i 2 wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

przedszkoli publicznych oraz we wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przed-

szkoli od najbardziej do najmniej preferowanych. Oznacza to, że wnioskodawca jest zobowiązany 

taką informację podać. 

 

 

 

 

 

 

 


