
 

       
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego1 w Szkole Podstawowej w  Lgoczance 

rok szkolny 2021/2022 
 
Dane osobowe kandydata i rodziców 2 
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca 
 
 

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata3 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów rodziców kandydata o 
ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty elektronicznej  

 
Inne ważne informacje o dziecku ( np. choroby, alergie, zalecenia lekarskie, orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
.II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne4 .   
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego publicznego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego. Poniżej proszę wpisać nazwę i adresy przedszkola/oddziału przedszkolnego przy 
szkole, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych5 

 
 
1.Pierwszy wybór 
.......................................................................................................................................................... 
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 
 
 
2.Drugi wybór 
........................................................................................................................................................... 
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 
 
3.Trzeci wybór 
 
........................................................................................................................................................... 
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 
 
1Zgodnie z art.130 ust.4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. 
2Zgodnie z art. 150ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice 
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem 
3Zgodnie z art.131ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w 
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
4Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli , publicznej innej formy wychowania przedszkolnego albo szkół (oddziały 
przedszkolne). 
5Zgodnie z art.150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką 
informację podać. 
                                                                                     

 
                                                                            
 
 
 



 

                                                                                   KRYTERIA PRZYJĘĆ  Etap I*) 
we właściwej rubryce(Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium. 

Tak*) Nie*) Kryteria 
ustawowe 
(wypełnia 
Komisja 

Rekrutacyjna) 
1. Wielodzietność rodziny 

kandydat 
Oświadczenie2 wielodzietności rodziny 
kandydata 

   

2. Niepełnosprawność. 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. 

   

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata 

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. 

   

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

   

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydat 

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. 

   

6. Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie7 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie8o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. 

   

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

   

 
Do wniosku dołączam  dokumenty9  potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ................ 
 
 
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której wniosek został 
złożony. 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z 

postępowaniem  rekrutacyjnym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
……………………………………    …………………………………………………….. 
                      Data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  
 
6Zgodnie z art.150ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.7 
7Zgodnie z art.4pkt.43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza 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. 
8Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja 
samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 
9Zgodnie z art. 150ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. 
10Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego -kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 



 

 
 

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ Etap II 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X 
l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 
Tak*) Nie*) Kryteria ustawowe 

(wypełnia Komisja 
Rekrutacyjna) 

1. Dzieci zamieszkałe na terenie 
obwodu szkolnego, w którym 
znajduje się przedszkole. 

Oświadczenie rodzica o adresie 
zamieszkania dziecka 

   

2. Dzieci obojga rodziców 
pracujących. 

Zaświadczenie pracodawcy  o zatrudnieniu    

3. Dzieci, którego rodzeństwo już 
uczęszcza do przedszkola lub 

szkoły na terenie danej placówki. 

Szkoła potwierdza zgodnie z wykazem    

4. Dzieci z rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny 

Oświadczenie rodzica.    

5. W przypadku tej samej ilości 
punktów decyduje data 

urodzenia dziecka poczynając od 
najstarszego. 

Data urodzenia dziecka           (z wniosku o 
przyjęcie) 

   

 
Do wniosku dołączam  dokumenty11 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ................ 
 
 
Pouczenie  

3. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.). 

4. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której wniosek został 
złożony. 

Oświadczenia wnioskodawcy 
3. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z 

postępowaniem  rekrutacyjnym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
……………………………………    …………………………………………………….. 
                      Data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  
 

 
Deklaracja czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. 

Deklaruję, iż moje dziecko będzie korzystało z zajęć codziennie w godzinach od .................. do ........................ to jest 
.................. godzin dziennie. 
 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej. 
 Liczba uzyskanych punktów.................. 
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ......................... 
1.Zakwalifikowała/nie zakwalifikowała w/w dziecko do oddziału przedszkolnego w Lgoczance. 
2.Nie zakwalifikowała dziecko z powodu ...................................... 
3.Przyjęła/ nie przyjęła na ................ godzin. 
4.Skierowała dziecko do Przedszkola/Oddziału ...................................... 
 
11Zgodnie z art. 150ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. 
12 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego -kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, 
zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 
Pouczenia: 
Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za  
zeznanie nieprawdy. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH: 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz 
poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy 
służbowej. 
 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjściem i pobytem w przedszkolu 
naszego dziecka, danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/We 
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem.  



 

 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –RODO   /Dz. Urz. UE L 119, 
s.1/ informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa w Lgoczance 
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły  z siedzibą  w Lgoczance ul. Lgoczanka 1a . 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – cezary.suchan@gmail.com  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z 
ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996 i 1000) (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze 
względów związanych z ważnym interesem publicznym ) –RODO  
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.  
5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa. 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo 
do ich sprostowania(art.16 RODO) 
7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). 
 8. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  jest 
wymogiem ustawowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji ( Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: 
Dz.U.2016r. poz. 92 
 
 
 
………………………                    ……………………………………………                                                  …………………………………………. 
            Data               Czytelny podpis ojca  /opiekuna prawnego                      Czytelny podpis matki  /opiekunki prawnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cezary.suchan@gmail.com

