
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej na rok szkolny   2023/2024 

(Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Wniosek należy wypełnić drukowanymi 

literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe. Wniosek składamy w sekretariacie przedszkola lub 

szkoły podstawowej od.................... do..................... ) 

Proszę o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej* wg następującej kolejności: (1 - oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 - oznacza 

placówkę najmniej preferowaną. Rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek maksymalnie 

w trzech wybranych placówkach. Jeżeli wniosek został złożony w więcej niż w jednej placówce, w każdym 

wniosku należy wpisać to samo przedszkole lub oddział przedszkolny, jako placówkę pierwszego wyboru.) 

1.  

2.  

3.  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE DZIECKA   

Imię (imiona)    

Nazwisko    

PESEL (w przypadku braku nr PESEL seria i nr 

paszportu lub innego dowodu tożsamości) 

   

Data urodzenia  

 

  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA   

ulica  

 

nr domu  nr mieszkania   

kod pocztowy  

 

miejscowość    

gmina  

 

powiat    

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ  

Imię  

 

Nazwisko   

ADRES ZAMIESZKANIA  

ulica  

 

nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  

 

miejscowość   

gmina  

 

powiat   

telefon 

kontaktowy 

(jeżeli posiada) 

 adres e-mail 

(czytelnie 

jeżeli  posiada) 

 

  



 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Imię  

 

Nazwisko   

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

ulica  

 

nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  

 

miejscowość   

gmina  

 

powiat   

telefon 

kontaktowy 

(jeżeli posiada) 

 adres e-mail 

(jeżeli posiada) 

  

  

Istotne dane  o stanie zdrowia, stosowanej diecie               

i rozwoju psychofizycznym dziecka(w celu 

zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych) 

  

UWAGA! Dzieci 6-letnie realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - złożenie wniosku dla 

dziecka w tym wieku jest, więc jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej. 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

(w przypadku spełniania warunków danego kryterium proszę postawić znak „X”; ·ilość punktów przyznaje 

komisja rekrutacyjna - poszczególne kryteria ustawowe mają wartość 1 punktu) 

Lp. Kryteria ustawowe 

przyjęcia do przedszkola 

/oddziału przedszkolnego 

(art. 131 ust. 2 ustawy dn

ia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (tj. Dz. 

Dz.U. z 2018r.poz. 996, 

z późn.zm.) 

Dokumenty potwierdzające 

 spełnianie kryterium 

T

A

K 

N

I

E 

Punk

tacja 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata    

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

 

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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. 

zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

kandydata 

   

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lubo stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) Oryginał, 

notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 

1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

   

4. Niepełnosprawność 

obojga 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) Oryginał, 

   



 

 notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 

1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

 

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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. 

zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) odpis lub wyciąg 

z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

   

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata 

w rodzinie 

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie1 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, 

notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 

1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

   

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 (tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie 

z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

   

Suma punktów:  

1 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. 

KRYTERIA DODATKOWE 

określone w Uchwale Nr XXV/221/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23.03.2017 r. 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”; ·ilość punktów przyznaje komisja rekrutacyjna) 

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające 

 spełnianie kryterium 

TAK NIE Punktacja 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni kandydata 

oboje pracują zawodowo lub studiują 

w trybie dziennym 

Oświadczenie każdego 

z rodziców/opiekunów 

ustawowych dziecka** 

   

2. Rodzic/prawny opiekun samotnie 

wychowujący kandydata pracuje 

zawodowo lub studiuje w trybie dziennym 

Oświadczenie 

rodzica/opiekuna ustawowego 

dziecka** 

   

3. Rodzeństwo kandydata kontynuuje 

edukację w placówce, w której funkcjonuje 

przedszkole/oddział przedszkolny 

Oświadczenie 

rodzica/opiekuna ustawowego 

dziecka** 

   

4. Kandydat z rodziny korzystającej ze 

świadczeń pomocy społecznej 

Oświadczenie 

rodzica/opiekuna ustawowego 

dziecka** 

   

Suma punktów:  

** 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. 

 W przypadku zaznaczenia odpowiedniego kryterium w tabeli „Kryteria przyjmowania na pierwszym etapie 

 postępowania rekrutacyjnego" oraz w tabeli „Kryteria dodatkowe" należy dołączyć do składanego wniosku 

 wymagane załączniki (oryginały lub poświadczone kopie) lub oświadczenia (wg wzorów pozyskanych 

 w sekretariacie przedszkola/szkoły podstawowej). 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 

 INFORMUJEMY, ŻE: 

1.Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola lub oddziały przedszkolne w publicznych 

szkołach podstawowych wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata i wskazane we wniosku. 

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego administratora (w każdej z placówek) jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych 

placówki. 

3.Dane osobowe kandydatów, rodzeństwa oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w  celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (tj..Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14 ustawy Prawo oświatowe, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych, a także art. 160 ustawy Prawo oświatowe, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów 

i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4.Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, 

organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6.Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w  celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, 

lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7.Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto rodzicom lub opiekunom 

prawnym kandydata przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8.W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na 

podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego jest 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

10.W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz 

nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów. 

11.Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące 

przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12.Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów 

rekrutacji i wynika to w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka 
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

o administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach, ul. Topolowa 9, 42-450 Łazy, 517752002, 

pp1_lazy@wp.pl. 
o dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji kandydata do przedszkola na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku 

prawnego oraz ważnego interesu publicznego proporcjonalnego do wyznaczonego celu (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO) – w związku z art. 150 ustawy Prawo oświatowe; 
o w przypadku zakwalifikowania kandydata będziemy przetwarzać dane w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze obowiązków praw-

nych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających z ustawy Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki; 
o wskazane wyżej przepisy obligują Państwa do podania danych; w przypadku odmowy nie przyjmiemy wniosku, zaś konsekwen-

cją nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez dziecko odpowiednich kryteriów będzie pominięcie tych 

kryteriów; 
o odbiorcami danych na poszczególnych etapach edukacji będą: minister właściwy ds. oświaty, gmina zamieszkania kandydata 

oraz podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych 

do odbiorców w państwach trzecich; 
o wniosek będziemy przechowywać do końca okresu, w którym kandydat korzysta z wychowania przedszkolnego, a w przypadku 

kandydata nieprzyjętego – wyłącznie przez okres roku od zakończenia rekrutacji; dane kandydata zakwalifikowanego zawarte 

w dokumentacji nauczania będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju 

dokumentacji; 



 

o przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w sto-

sownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 
o nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych; 
o w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z 

wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:  biuro@eduabi.eu 
  

Oświadczenie 

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

         

  ...................................., dnia………………….                   ……….……………………………………… 

                                                                                                                 Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 

 

      DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ........................ na podstawie uzyskanej ilości                                                                                                                                                                                  

punktów: ....................., zakwalifikowała/nie zakwalifikowała* ww. dziecko do 

przedszkola/oddziału  przedszkolnego w Szkole Podstawowej* ......................................................... 

Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania: 

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

. 

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

. 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

1.  ..................................................................... 

2.  ..................................................................... 

3.  ..................................................................... 

4.  ..................................................................... 

5.  ..................................................................... 

 

.........................................., dnia ....................................... 

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia ogłoszenia wyników. 

  REZYGNACJA Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ .......................................................................................................... 

Oświadczam, że rezygnujemy z przyjęcia naszego dziecka ................................................................ do 

 przedszkola/oddziału przedszkolnego*w ...................................................................................... 

Przyczyna rezygnacji:............................................................................................................................. 

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

 

................................, dnia ...............................   ............................................................ 

                                                                                             Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 


