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…………………………………………..                                                                                                        
   Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
                                                                                                           Przeginia, dn. ………………… 
 . . ……………………………………….. 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
 

………………………………………… 
                                                       Dyrektor 

                                      ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEGINI –  
        Przedszkole Samorządowe 
        Przeginia 403 
        32-049 Przeginia 
                

       

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 
1
 

 

I -Dane osobowe kandydata i rodziców
2
  

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

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 nazwisko/nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki  

Ojca  

 

5. 
Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata 
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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 
 

 

II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do  przedszkola
  

Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego 

publicznego przedszkola, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli, w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanych
4
 

 
1. Pierwszy wybór: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 
2. Drugi wybór      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 

                                                 
1

  Zgodnie z Art. 149 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do dyrektora przedszkola. 
 
2

  Zgodnie z Art. 150 ustawy Prawo Oświatowe,  wniosek zawiera dane wskazane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki  

komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale przydatne dla 

skutecznego komunikowania się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
 
3

  Zgodnie z Art. 131 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe,  do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 
4

   Zgodnie z Art.150 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, w  porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać. 



 

2 

 

3. Trzeci wybór:    ……………….……………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

 

 

III - Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie prawo oświatowe i załącznikach do 

wniosku potwierdzających ich spełnianie
5
 - I etap postępowania rekrutacyjnego. 

 

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

 

1. 

 

Wielodzietność rodziny kandydata 
(rodzina wychowująca troje i więcej 
dzieci) 

  
Oświadczenie6 o wielodzietności rodziny kandydata 
 

  

2. Niepełnosprawność kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu. Może być złożony także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

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 (Dz. U. z 2016, poz. 2046 i 1948). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu. Może być złożony także w postaci kopii 

poświadczonej  za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

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  (Dz. U. z 2016, poz. 2046 i 1948). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu. Może być złożony także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

5. Niepełnosprawność  
rodzeństwa 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  (Dz. U. z 2016, poz. 2046 i 1948). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu. Może być złożony także w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

  

6. Samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie 7 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie8 o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu Może być złożony także w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583,1860) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu. Może być złożony także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

 

                                                 
5

  Zgodnie z Art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze gminy Jerzmanowice-

Przegnia,  niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
                        
6

  Zgodnie z Art. 150 ust. 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

   Zgodnie z Art. 4 pkt 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. 
 
8
   Oświadczenie 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. 7). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 
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Do wniosku dołączam  dokumenty
9
 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………....... 

 

IV -  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez  organ prowadzący 
10

 - II etap postępowania 

rekrutacyjnego. 
 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 5 kryteriów wstaw znak X 
 

L.p. 
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

 

Tak*) 
 

Nie*) 

1. Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego. Oświadczenie rodziców lub opiekunów 

  

2.  Rodzice/opiekunowie kandydata pozostają w zatrudnieniu, 
pobierają  naukę w systemie dziennym lub są samo zatrudnieni.   Oświadczenie rodziców lub opiekunów 

  

3.  Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co 

najmniej 8 godzin. Oświadczenie rodziców lub opiekunów 
  

4. Rodzina objęta nadzorem kuratorskim,  wsparciem asystenta lub 

innych  instytucji  wspomagających rodzinę. 
Zaświadczenie  GOPS lub innych  instytucji 

wspomagających  rodzinę  

  

5.  Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata. Poświadczenie przez dyrektora na 

podstawie posiadanej dokumentacji 
  

 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……………………..  
 

V - Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Jerzmanowice-Przeginia będą przyjmowani do 

przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie nadal 

dysponować wolnymi miejscami. 
 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 
 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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……………………………………                
Data       …………………………………………… 
 

…………………………………………… 
                 Czytelne podpisy wnioskodawców rodziców/opiekunów prawnych  kandydata 
 
 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Zespół Szkół z siedzibą w Przegini, Przeginia 403, 32-049 Przeginia, 

reprezentowany przez Panią Dyrektor Tatianę Saternus, REGON: 350018569, NIP: 513-01-70-430, telefon/fax: 123898014, 

e-mail: szkola@zsprzeginia.pl, strona internetowa: http://przedszkole.zsprzeginia.pl. 
 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 

informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następujących formach: przesyłając wiadomość na adres e-

mail: patrycja@informatics@jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora. 
 

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podstawą do przetwarzania danych osobowych 

są obowiązujące przepisy prawa oświatowego dot. rekrutacji, a w szczególności ustawa z 14 grudnia 2016 roku – prawo 

                                                 
9
 � Zgodnie z Art. 150 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów. 

10
 � Zgodnie z Art. 131 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 
 
11

 � Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. 
 

mailto:szkola@zsprzeginia.pl
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oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 
 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych 

placówki, tj. przeprowadzenie procesu rekrutacji.   
 

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez placówkę, do której kandydat zostaje przyjęty  nie 

dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej placówki. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do placówki jego 

dane przechowywane są przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do 

momentu uprawomocnienia się wyroku   
 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa 

rzecz usług. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, 

sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 


