
 

 
 

 
(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) (miejscowość i data) 

 
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

 

 
(adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych) 

 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu 

 
OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM CZASIE POBYTU KANDYDATA 

W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
 

Oświadczam, że moje dziecko: 

 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

korzystać będzie z usług przedszkola: 
1. w czasie realizacji bezpłatnego nauczania w godzinach od 700 do 1200, 
2. w czasie wykraczającym poza czas realizacji bezpłatnego nauczania: 

 w wymiarze 1 godziny za dodatkową opłatą 1,- zł - odbiór dziecka do godz. 1300, 
 w wymiarze 2 godzin za dodatkową opłatą   2,- zł - odbiór dziecka do godz. 1400, 
 w wymiarze 3 godzin za dodatkową opłatą   3,- zł - odbiór dziecka do godz. 1500, 
 w wymiarze 4 godzin za dodatkową opłatą   4,- zł - odbiór dziecka do godz. 1600, 

 

z wyżywieniem w ilości _ _ _ _ posiłków, tj.: śniadanie, obiad, podwieczorek. 

bez żywienia – napój (dzieci korzystające z bezpłatnego nauczania).* 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

        ............................................................................ 
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej) 

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

(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
 
* właściwe podkreślić. 



__________________________________________________________________________ 
Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

DANE KANDYDATA 
 

imię     nazwisko 

   
 

I ETAP REKRUTACJI: 
Kryteria ustawowe Liczba 

punktów 
1). Wielodzietność rodziny kandydata 

 
 

2). Niepełnosprawność kandydata 
 

 

3). Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 

 

4). Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 

 

5). Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  
 

 

6). Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
 

 

7). Objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
 

 

 

Łączna liczba punktów:  
 

II ETAP REKRUTACJI: 
 

Kryteria Liczba 
punktów 

1). Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub zostało 
objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w tym samym 
przedszkolu.  

2). Kandydat, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie 
dziennym, prowadzą  gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 
Kryterium stosuje się również w przypadku rodzica samotnie wychowującego 
dziecko.  

3). Kandydat, którego rodzina korzystająca ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych.  

 

Łączna liczba punktów:  

 
Podpisy członków Komisji:    Podpis Przewodniczącego Komisji: 

……………………………    ……………………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


