
Załącznik nr 3 

Terminy rekrutacji   

Terminy rekrutacji do publicznego przedszkola  prowadzonego przez Gminę 

Lubniewice w roku szkolnym 2023/2024. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie 

do przedszkola  wraz               

z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 21 lutego 2023r. –  

do 22 marca 2023 r. 

od 13 kwietnia 2023 r.  –  

do 18 kwietnia 2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków           

o przyjęcie do 

przedszkola     i dokumentów 

potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 23 marca 2023 r.   

do 31 marca 2023r. 

19-20 kwietnia 2023 r.  

3. Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych                 

i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

04 kwietnia 2023 r.  

godz. 12 00 

21 kwietnia 2023 r.  

 godz. 12 00 

4. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia       

w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 04 kwietnia 2023r. 

– do 07 kwietnia  

2023 r. 

od 24 kwietnia 2023 r. 

do 27 kwietnia 2023 r. 

5. Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 12 kwietnia 2023r.  

godz. 12 00 

28 kwietnia 2023 r.            

 godz. 12 00 

  

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego 

procesu rekrutacji 



 

 Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE 

o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 

  

Ja ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica) 

 oświadczam, że jestem rodzicem dziecka ......................................................................... 

                                                                  (imię i nazwisko kandydata) 

 wychowującego się w rodzinie wielodzietnej,  która liczy ……………. dzieci.  

 Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem): 

1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …….…………………………………………………………………………………………… 

(imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci) 

 

 „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Data: 

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

                                                                         (czytelny podpis składającego oświadczenie)  

 

*zgodnie z art.20 b pkt.1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014, poz. 7)”rodzina wielodzietna – to rodzina wychowująca 

troje i więcej dzieci.”  

__________________________________________________________________________________________ 

Administratorem danych jest Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach, os. Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice. Kontakt do 

naszego inspektora danych: 601064785  Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

 

 



Załącznik nr 5 

 

  

OŚWIADCZENIE  

o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

  

Ja ………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica) 

oświadczam, że samotnie wychowuję  

………………………………………………………………………………….... 

                                         (imię i nazwisko kandydata) 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

  

  

Data: 

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

       (czytelny podpis składającego oświadczenie)  

  

*zgodnie z art.20b pkt.2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2014, poz.7) „samotne wychowanie dziecka oznacza to 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”. 

__________________________________________________________________________________________ 

Administratorem danych jest Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach, os. Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice. Kontakt do 

naszego inspektora danych: 601064785  Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

 

 

 



Załącznik nr 6 

……………………………………………. 
(Imię i nazwisko dziecka –kandydata) 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 
(Adres zamieszkania) 

  

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczamy, że oboje jesteśmy zatrudnieni na podstawie:  

 

1.   Umowy o pracę 

2.   Umowy cywilnoprawnej 

3.    Pobieramy naukę w trybie stacjonarnym 

4.    Prowadzimy gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą*  

4.  Jesteśmy objęci stałą pomocą instytucji pomocy społecznej.  

 Miejsce zatrudnienia:** 

Matka ……………………………………………………………………………………. 

Ojciec ……………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie dotyczy również rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. 

„Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

…………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

 *niepotrzebne skreślić 
**należy podać adres zakładu pracy/uczelni obojga rodziców/prawnych opiekunów 

__________________________________________________________________________________________ 

Administratorem danych jest Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach, os. Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice. Kontakt do 

naszego inspektora danych: 601064785  Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

 

 



Załącznik nr 7 

 

  

 

OŚWIADCZENIE 

  

Ja …………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica) 

  

oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z obowiązującymi zasadami rekrutacji w tym terminami 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminami składania dokumentów 

do placówki. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej 

złożony wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

  

  

 

 

  

Data: 

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

                                                                                    (czytelny podpis składającego oświadczenie)     

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Administratorem danych jest Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach, os. Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice. Kontakt do 

naszego inspektora danych: 601064785  Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Ja………………………………………………………………………………………………………………   

(imię i nazwisko rodzica) 

oświadczam, że do „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021” dołączyłam/em 

niżej wymienione załączniki 

L.p. Załączniki 
Zaznaczyć 

x 

1.       
Potwierdzenie wielodzietności 

rodziny 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny   

2.       

Potwierdzenie 

niepełnosprawności kandydata, 

rodzeństwa kandydata lub 

rodzica/opiekuna kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

kandydata 
  

Orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu 

- kandydata 

- rodzeństwa kandydata 

- jednego rodzica 

- obojga rodziców 

(właściwe podkreślić) 

  

Orzeczenie o rehabilitacji zawodowej                   

i społecznej 
  

3.       
Potwierdzenie samotnego 

wychowywania dziecka 

Wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację 
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem 

  

4.       
Potwierdzenie objęcia pieczą 

zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą 
  

5.       

Oświadczenie o 

zatrudnieniu/uczeniu się/ 

studiowaniu w trybie dziennym 

rodziców( opiekunów dziecka, 

oraz oświadczenie, że rodzina 

objęta jest stałą pomocą instytucji 

opieki społecznej. 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów   

6.       Zasady rekrutacji 
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami 

rekrutacji 
  

Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający okoliczności zawarte w oświadczeniach przy złożeniu 

wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

 

      Łączna liczba dołączonych załączników:  …          (słownie ……………………..…) 

    Data: ……………………………..                             Podpis ………………………………… 


