Nr wniosku
Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina złożenia

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
2022/2023
POUCZENIE
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu
** w pkt. II w kolumnie: Grupa rekrutacyjna należy wpisać słowo ”przedszkole”
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania
rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługują władza rodzicielska lub któremu zostało
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imiona:*

Nazwisko: *

PESEL*
Data urodzenia*

dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu
tożsamości:

II. LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI I GRUP WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI*
(można wybrać maksymalnie 3 jednostki i grupy rekrutacyjne odpowiednie do wieku dziecka; należy zwrócić
uwagę, aby wybrać tylko te grupy rekrutacyjne, które są odpowiednie do wieku dziecka)

L.p.

Nazwa jednostki*

Grupa*

1
2
3
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III. POZOSTAŁE DANE O KANDYDACIE
Adres zamieszkania kandydata
Województwo*

Ulica

Powiat*

Nr budynku*

Gmina*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr lokalu

IV. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Rodzic/opiekunka prawny 1

Rodzic/opiekun prawny 2

Imię i nazwisko*
Telefon
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu

Kraj*

Polska

Polska

Województwo*
Powiat*
Gmina*
Miejscowość*
Ulica
Nr budynku*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Poczta*

V. KRYTERIA PRZYJĘCIA
W poniższej tabeli należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi.

Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

Tak / Nie

Niepełnosprawność kandydata

Tak / Nie

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Tak / Nie

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Tak / Nie

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Tak / Nie
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Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Tak / Nie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Tak / Nie

Kryteria samorządowe
Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym (kandydat urodzony w 2016 r.)

Tak / Nie

Dziecko, którego oboje rodzice pracują

Tak / Nie

Kandydat, którego rodzeństwo będzie uczęszczać w roku
szkolnym 2022/2023 do przedszkola/szkoły podstawowej z
oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru

Tak / Nie

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej zamieszkały w
obwodzie tej szkoły

Tak / Nie
Obowiązuje dla:
(należy wpisać przedszkole, dla którego spełnione jest kryterium)

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz
zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której
kierowany jest niniejszy wniosek.
W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy
Wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę zobowiązany(a)
potwierdzić wolę korzystania z usług jednostki w terminie podanym w harmonogramie postępowania
rekrutacyjnego.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy
zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce.

………………………........................

…….…………………………..…………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)
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VII. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) administratorami danych jest placówka, do dyrektora której
kierowany jest niniejszy wniosek, a której nazwa jest wskazana na pierwszej stronie niniejszego
wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 6 ust. 1 lit. e 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) (Dz.
U.UE.L.2016.119.1) w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.
U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym
może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem
możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

………………………........................

…….…………………………..…………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)
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