
 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.11 LISTOPADA 1918 R. W GOŁOSZACH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA  

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………........................ 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………….. 

PESEL dziecka:  ………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………... 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Rodzina: pełna  /   niepełna    (niepotrzebne skreślić) 

Rodzeństwo (imiona i rok urodzenia): 

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

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie: 

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

 

                     Dane  matki / opiekuna prawnego:  Dane ojca / opiekuna prawnego: 

 

Imię i nazwisko: …………………………….  …………………………………… 

Adres zamieszkania:…………………………….  …………………………………… 

Miejsce pracy: ……………………………  …………………………………… 

Numer telefonu  

kontaktowego: ……………………………  …………………………………… 

 

III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  

(Oddział przedszkolny pracuje w godz. 8.00-14.00. Podstawa programowa realizowana jest od 

8:00 do 13:00).  

 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................... do ........................., tj. …… godzin 

dziennie.  

 

IV. KRYTERIA USTAWOWE zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

We właściwej rubryce (Tak/Nie) proszę wstawić znak X. 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

TAK NIE PUNKTY 

Wypełnia 

komisja 

kwalifikacyjna  

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności 

rodziny kandydata 

   



2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze wzglądu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności 

   

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

/opiekunów 

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 2020 r. 

poz. 426) 

   

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców / 

opiekunów 

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 2020 r. 

poz.426) 

   

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 2020r. 

poz.426) 

   

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata  

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekającego rozwód 

lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym 

wychowaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem 

   

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument potwierdzający  objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. 

poz.821) 

   

W przypadku wyboru określonego kryterium, do wniosku należy dołączyć wymagany dokument.  

 

V. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. 

 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon, pokrewieństwo Seria i numer dowodu 

   

   

   

   

   

 

 



 

Informuję, że wymienione osoby wyraziły zgodę na przekazanie w określonym wyżej celu swoich 

danych osobowych. 

Wszelkie konsekwencje mojej decyzji będę w pełni ponosił(a) osobiście. 

                        

                                                               

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

 (data i czytelny podpis ojca i matki, opiekuna prawnego) 

 

VI. Zobowiązania  

 

Zobowiązuję się do: 

• przestrzegania postanowień Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im.11 Listopada 1918r. 

w Gołoszach; 

• uczestnictwa w zebraniach rodziców; 

• podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych informacjach; 

• przyprowadzania do przedszkola TYLKO ZDROWEGO DZIECKA; 

• zgłaszanie o chorobach zakaźnych dziecka. 

 

 

 

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

 (data i czytelny podpis ojca i matki, opiekuna prawnego) 

VII. Karta informacyjna 

Proszę zakreślić odpowiedni kwadrat. 
 

ZAKRES STANOWISKO 

Prośba o zorganizowanie zajęć z religii  TAK           NIE 

Zgoda na publikację imienia, nazwiska, wizerunku, 

uzdolnień, osiągnięć edukacyjnych i sportowych          

 (w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym 

internetowych, związanych z życiem przedszkola – 

wydarzenia, pokazy, kronika, tablo, itp.) 

 TAK           NIE 

Informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie  

Zgoda na publikowanie prac dziecka na terenie 

przedszkola/ szkoły 
 TAK           NIE 

Udział dziecka w zajęciach dodatkowych np. rytmika, 

język angielski, zajęcia logopedyczne 
 TAK           NIE 

Zgoda na badania przesiewowe mowy  TAK           NIE 

Zgoda na uczestnictwo w spacerach i wycieczkach  TAK           NIE 

 

VIII. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

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

        (data i czytelny podpis ojca i matki, opiekuna prawnego) 

 



IX. Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do 

wiadomości, że: 

• administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach, Gołosze 28, 05-620 Błędów, 

tel. 48 6681426, golosze10@wp.pl; 

• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

• podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 

• celami przetwarzania danych są: rekrutacja, a po pozytywnym wyniku rekrutacji w dalszej kolejności cele wynikające z realizacji 

zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz 

wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki, 

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

• przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 

 

 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY    OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

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

                (Nazwisko i imię oraz podpis)                                                 (Nazwisko i imię oraz podpis) 

 

 

 

 

 


