
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 0050/11/2018  

Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 20 lutego 2017r.  

 
 

*WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BOJSZOWACH, 
ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZYŃCU, JEDLINIE, 

MIĘDZYRZECZU 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
I. Kryteria Ustawowe  

 
Dane osobowe dziecka (art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.) – zamieszkanie na terenie gminy Bojszowy 
jest warunkiem podstawowym do rekrutacji 

 
 

Imiona i nazwisko   

Data urodzenia   

PESEL                     
  

Adres miejsca 
zamieszkania 

Ulica         Nr domu/mieszkania   

miejscowość         Kod 
  
  
  

 
 

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 
 

  Matka/ opiekunka prawny* Ojciec/ opiekun prawny* 

Imię     

Nazwisko     

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców 

  

Miejscowość z kodem 
ulica, nr domu/mieszkania 

  
  

  
  

numer telefonu     

e-mail     

*niepotrzebne skreślić 
 
 

                                                 
* Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami i złożyć w wybranej placówce przedszkola 

 



 
 

 
II. Kryteria niezbędne do przeprowadzenia I etapu postępowania rekrutacyjnego – kryteria 
ustawowe (art. 131  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 
2017, poz. 59) 

 

 
Kryteria 

Wymagane dokumenty 
 

Wartość 
punktu 
 

1. Wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci) 

należy dołączyć:  
a. Oświadczenie o wielodzietności 

rodziny kandydata  
 

 

1 

2. Niepełnosprawność kandydata 

należy dołączyć:  
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub 

b.  orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności 
lub  

c. orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, 
poz. 2046 z późn. zm.) 

 
forma dokumentu: 

a. oryginał  
lub 

b. notarialnie poświadczona kopia  
lub 

c. urzędowo poświadczony (zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 
odpis lub wyciąg z dokumentu  
lub 

d. kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

 

1 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 

należy dołączyć: 
a. Orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności 
lub  

b. orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, 
poz. 2046 z późn. zm.) 

 
forma dokumentu: 

a. oryginał  
lub 

b. notarialnie poświadczona kopia  
lub 

c. urzędowo poświadczony (zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 

1 



odpis lub wyciąg z dokumentu  
lub 

d. kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata 

należy dołączyć:  
a. orzeczenia o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności 
lub  

b. orzeczenia równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, 
poz. 2046 z późn. zm.) 

 
forma dokumentu: 

a. oryginały 
lub 

b. notarialnie poświadczona kopie 
lub 

c. urzędowo poświadczone (zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 
odpisy lub wyciągi z dokumentów  
lub 

d. kopie poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

 

1 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

należy dołączyć: 
a. Orzeczenie(a) o 

niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności  
lub  

d. Orzeczenie(a) równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, 
poz. 2046 z późn. zm.) 

 
forma dokumentu: 

a. Oryginał(y) 
lub 

b. notarialnie poświadczona(e) 
kopia(e)  
lub 

c. urzędowo poświadczony(e) 
(zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 
odpis(y) lub wyciąg(i) z dokumentu  
lub 

d. kopia(e) poświadczona(e) za 
zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

 

1 

6. Samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie 

Należy dołączyć: 
a. prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację  

1 



lub  
b. akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem   

 
forma dokumentu: 

a. oryginał  
lub 

b. notarialnie poświadczona kopia  
lub 

c. urzędowo poświadczony (zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 
odpis lub wyciąg z dokumentu  
lub 

d. kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Należy dołączyć: 
a. Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. 2017, 
poz. 697 z późn. zm.) 

 
forma dokumentu: 

a. oryginał  
lub 

b. notarialnie poświadczona kopia  
lub 

c. urzędowo poświadczony (zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 
odpis lub wyciąg z dokumentu  
lub 

d. kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata 

 

1 

 
* Kryteria, o których mowa w rozdziale II mają jednakową wartość  
 
III. Kryteria społeczne niezbędne do przeprowadzenia II etapu postępowania rekrutacyjnego 
według Uchwały Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Bojszowach z dnia 15 stycznia 2018 roku 

 
 

 
LP. KRYTERIUM, Wymagane dokumenty 

Wartość 
punktu  

1. 
Kandydat z rocznika 2012, 2013, 2014, 2015 - 10 

2. 
Praca zawodowa obojga rodziców/ 
opiekunów prawnych 
 
Matka/Opiekunka prawna 
Ojciec/Opiekun prawny 
 

 
Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych 
 
 
 
 
 

 
 
5 
5 
 



3.  
 
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata 
składają roczną 
deklarację PIT podając miejsce 
zamieszkania gminę Bojszowy  
 
 
Matka/Opiekunka prawna 
Ojciec/Opiekun prawny 
 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych, że w rocznej deklaracji 
PIT podają miejsce zamieszkania 
gminę Bojszowy lub  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
 

 
IV. 
 

1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art., 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie do potrzeb działalności oświatowo-edukacyjnej danych 

osobowych dziecka i rodziców/opiekunów (na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). 

3. Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zbierane w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Bojszowach i oddziałów 

zamiejscowych Gminnego Przedszkola w Świerczyńcu, Jedlinie i Międzyrzeczu. 

 
 

 
 

Data: ....................   
 
Czytelne podpisy:    ......................................        
           (matki/opiekunki prawnej) 
 
           ....................................... 
                                  (ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
 


