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Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej 

Wygoda Smoszewska 16 A, 05-170 Zakroczym 

 

 

 

 

A.  Dane identyfikacyjne dziecka 

Dane identyfikacyjne dziecka 

Imiona  

Nazwisko  

PESEL  

(przy braku numeru PESEL 

należy podać serię i numer 

paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

 

Data i miejsce urodzenia  

 

 
data urodzenia 

 

 

 
miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania dziecka  

 

 

 

B.  Dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych 

Dane rodzica lub opiekuna prawnego  

Imię  

Nazwisko  

Numer telefonu  

Adres email  

Adres zamieszkania opiekuna  

Dane drugiego rodzica lub opiekuna prawnego 

Imię  

Nazwisko  

Numer telefonu  

Adres email  

Adres zamieszkania opiekuna  
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C.  Spełnienie kryteriów 

Kryteria ogólnokrajowe 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Spełnienie 

kryterium  

(wypełnia 

rodzic) 

1. Rodzice samotnie 

wychowujący dzieci, pod 

warunkiem, że pracują 

zawodowo 

(rodzic/prawny opiekun 

pracuje na podstawie 

umowy o pracę, 
co najmniej na ½ etatu, 

umowy 
cywilnoprawnej lub uczą się 
w systemie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo 

rolne 
lub działalność 

gospodarczą) 

Jeden z poniższych dokumentów: 
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu  
- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, kopie umów 
cywilnoprawnych za okres ostatnich 
trzech miesięcy; 
- zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w 

trybie dziennym; 
- aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed 
złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru 

Sądowego; 
- zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w 

okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu 
społecznemu rolników 

TAK / NIE / 

ODMOWA 

ODPOWIEDZI 

2. Oboje rodziców pracuje 

zawodowo 

(oboje rodziców/prawnych 
opiekunów kandydata 

pracuje na podstawie 

umowy o pracę, co najmniej 

na ½ etatu, umowy 
cywilnoprawnej lub uczą się 
w systemie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo 

rolne lub działalność 

gospodarczą) 

Jeden z poniższych dokumentów: 
- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, kopie umów 
cywilnoprawnych za okres ostatnich trzech miesięcy; 
- zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w 

trybie dziennym; 
- aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed 
złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; 
- zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia 
Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania 
wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników 

TAK / NIE / 

ODMOWA 

ODPOWIEDZI 

3. Rodzina wielodzietna (3 i 

więcej dzieci w rodzinie), 

w których oboje rodziców 

pracuje zawodowo 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
 

TAK / NIE / 

ODMOWA 

ODPOWIEDZI 

4. Dziecko niepełnosprawne  

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 

76a § 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu 

z dokumentu ale mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

TAK / NIE / 

ODMOWA 

ODPOWIEDZI 

 

Liczba punktów (wypełnia komisja)  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3doltqmfyc4nbvgy2tanzqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3doltqmfyc4nbvgy2tanzqge
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Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w punkcie 

…………………………………………………………………………………………………..(wypełnia rodzic). 

1.  Dołączone do wniosku dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w 

postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, ale mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

2. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie uchwały Nr 
XXXIII/303/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego 

Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8027) i regulaminu rekrutacji 

do Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej, ustalonego zarządzeniem dyrektora tego klubu. 

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 

reprezentowany przez dyrektora, Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej, wskazany we wniosku. 

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. 

 

 

 

……………………………………   …………………………………………. 

Miejscowość, data     Podpisy rodziców kandydata/prawnych opiekunów 


