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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

W  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KROŚNICY 

 

na rok szkolny 2022/2023 

 
 

 1.  Dane osobowe kandydata : 

Imię i nazwisko dziecka 

 
 

Data urodzenia 

 
 

PESEL dziecka ( w przypadku braku nr PESEL – 

seria i numer paszportu lub innego dokumentu po-

twierdzającego tożsamość) 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

2. Dane osobowe rodziców kandydata: 

Imię i nazwisko matki 

 
 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

Nr telefonu kontaktowego, adres poczty elek-

tronicznej (o ile posiada) 
 

Imię i nazwisko ojca 

 
 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

Nr telefonu kontaktowego, adres poczty elek-

tronicznej (o ile posiada) 
 

 

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących 

wychowanie przedszkolne: 

Jeżeli Wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej oświatowej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli, oddziałów przedszkol-

nych w szkołach, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanych. 

1) pierwszy wybór:   

2) drugi wybór:   

3) trzeci wybór:   

4. Załączniki do wniosku związane z rekrutacją:  

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Tak Nie 

Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe: 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata. 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

(zgodne z ustalonym wzorem wg załącznika nr 1). 
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2. Niepełnosprawność kan-

dydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność. 
  

3. Niepełnosprawność jed-

nego z rodziców kandy-

data. 

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, jednego                 

z rodziców kandydata.  

  

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców kandy-

data. 

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, obojga ro-

dziców kandydata. 

  

5.  Niepełnosprawność ro-

dzeństwa kandydata. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, orze-

czenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepeł-

nosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych, rodzeństwa kandy-

data. 

  

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie. 

Dokument potwierdzający prawomocny wyrok 

sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wy-

chowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żad-

nego dziecka wspólnie z jego rodzicem (zgodne z 

ustalonym wzorem wg załącznika nr 2) 

  

7. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą. 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

  

5. Kryteria określone przez organ prowadzący: 

1. Rodzice/prawni opieku-

nowie pracujący lub 

uczący się w systemie 

dziennym 

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub o sta-

cjonarnym systemie nauki (zgodne z ustalonym 

wzorem wg załącznika nr 3) oraz dokument za-

świadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, za-

świadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające na-

ukę w trybie dziennym. 

  

2. Rodzice/prawni opieku-

nowie deklarujący pobyt 

dziecka w przedszkolu 

na dłużej niż 6 godzin 

dziennie 

Punkt 6 wniosku   

3. Obecność rodzeństwa 

kandydata w wybranym 

przedszkolu 

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa 

dziecka do wybranego przedszkola (zgodne z usta-

lonym wzorem wg załącznika nr 4). 

  

4. Zgodność miejsca za-

mieszkania kandydata z 

obwodem szkolnym 

Punkt 1 wniosku   

5. Pierwszeństwo dzieci 

czteroletnich i pięciolet-

nich 

Punkt 1 wniosku   

6. Pierwszeństwo dzieci, 

które nie dostały się do 

Punkt 8 wniosku   
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przedszkola w przednim 

roku szkolnym 
 

 

6.  Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu: 

Godziny pobytu dziecka w placówce  od …………… do ………………. 

Posiłki śniadanie            obiad               podwieczorek   

 

7.  Informacje dodatkowe:  

Poniżej rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie 

zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym.   

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.  Informacja o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola w poprzednim roku szkolnym: 

Przyjęte            Nie zostało przyjęte           

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

3. Potwierdzam, iż zapoznałem się z informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych, 

zamieszczona w niniejszym wniosku. 
 

 

 

 

……………………………………….    ……………………………………. 
         (miejscowość, data)         (czytelny podpis rodziców dziecka)   

 

9.  Decyzja komisji rekrutacyjnej 

Przyznana ilość punktów: 

Dziecko zostało przyjęte           Dziecko nie zostało przyjęte           

 

Podpisy członków komisji rekrutacyjnej  

 

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

 

……………………………………………………….. 

 
 

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

 

 

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Krośnicy ul. Szkolna 18,  

47-180 Izbicko.  

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@zspkrosnica.pl, 

telefonicznie pod numerem 77 461-76-23 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczą-

cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt c), Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego 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)). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administrato-

ra. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym 

przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, 

że odbywa się ono zgodnie z prawem. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 

prowadzonym przez Administratora. 

9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych oso-

bowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dalej, jako ustawa). Dane osobowe podane w punkcie 7 

wniosku (informacje dodatkowe) rodzic/opiekun prawny podaje na podstawie art. 155 ustawy. 

Przepis ten stanowi, że: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przed-

szkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 

pkt 8 ustawy, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych ro-

dzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za 

istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowa-

nia. 
 

 

Załącznik nr 1 

………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica) 

 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 
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…………………………………………………. 

  

  

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

  OO  WWIIEELLOODDZZIIEETTNNOOŚŚCCII  RROODDZZIINNYY  KKAANNDDYYDDAATTAA  DDOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  

  

  

  

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………… 

oświadczam, 

 

że wychowuję/my:  

 

1) troje dzieci* 

2) więcej niż troje dzieci.*             

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

……………………………    …………………………………….. 
         (miejscowość, data)                             (czytelny podpis  rodziców) 

 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr2 

.……………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica) 

 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

  OO  SSAAMMOOTTNNYYMM  WWYYCCHHOOWWYYWWAANNIIUU  DDZZIIEECCKKAA    

KKAANNDDYYDDAATTAA  DDOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  

 

 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………….. 

oświadczam, 

 

że jestem rodzicem syna/córki*………………………………………………………. 
      (imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………., samotnie wychowującym dziecko. 
                         ( data urodzenia) 

 

Jestem : 

1) stanu wolnego* 

2) wdową/wdowcem* 

3) w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu* 

4) osobą rozwiedzioną niewychowująca dziecka wspólnie z jego rodzicem* 

5) osobą pozostającą w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek został pozbawiony 

praw rodzicielskich/odbywa karę pozbawienia wolności* 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………    …………………………………….. 
        (miejscowość, data)                      (czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 3 

…………………………………….. 
 (imię i nazwisko rodzica) 

 

……………………………………… 
 (adres zamieszkania) 

 

……………………………………… 

  

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

  OO  ZZAATTRRUUNNIIEENNIIUU  LLUUBB  NNAAUUCCEE  RROODDZZIICCÓÓWW//PPRRAAWWNNYYCCHH  OOPPIIEEKKUUNNÓÓWW    

WW  SSYYSSTTEEMMIIEE  DDZZIIEENNNNYYMM 

 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………… 

 

                                                                oświadczam, 

 

1. że jestem zatrudniony/a w systemie dziennym*   

 

lub 

 

2. że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym*  

 

lub 

 

3. że prowadzę gospodarstwo rolne*  

 

lub  

 

4. że prowadzę działalność gospodarczą*  

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

……………………………                                              …………......................... 
       (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić. Wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie 

ze szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym. 
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Załącznik nr 4 

…………………………………….. 
 (imię i nazwisko rodzica) 

 

……………………………………… 
 (adres zamieszkania) 

 

……………………………………… 

 

 

 

  

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

  OO  UUCCZZĘĘSSZZCCZZAANNIIUU    DDOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA    RROODDZZEEŃŃSSTTWWAA    KKAANNDDYYDDAATTAA  

  

  

 

 

Ja niżej podpisany……………………………………………………………………………….    

 

                                                                oświadczam, 

 

 

 

że syn/córka* ………………………………………………………… - brat/siostra kandydata,  

(imię i nazwisko) 

 

uczęszcza do Przedszkola ……………………………………………………………………… 

i została złożona deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

……………………………                                              …………......................... 
       (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis rodziców) 

 

 
 

 

* właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 


