
 

 

 

 
 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA  
na rok szkolny 2022/2023 

A.  Adresat wniosku i lista preferencji 

Ubiegam się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach wedle poniższej kolej-
ności preferencji. Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w części B niniejszego wniosku do przed-
szkola/szkoły oznaczonej w kolumnie „Adresat wniosku”. 

Kolejność 
preferencji 

Adresat 
wniosku* 

Nazwa przedszkola/szkoły i adres 

1   

2   

3   

* - należy oznaczyć „X” przy przedszkolu/szkole, do dyrektora którego/której kierowany jest niniejszy wniosek. 

 

B.  Dane osobowe dziecka 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A  

imię*  

nazwisko*  

PESEL* 

           

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

data urodzenia* 
dzień miesiąc Rok 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
  matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię*   

nazwisko*   

telefon kontaktowy (s)   

telefon kontaktowy (k)   

adres e-mail   

Wypełnia przedszkole/szkoła 

Data złożenia  

Godzina złożenia  

Nr ewidencyjny  



 

A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A  

 dziecko matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

miejscowość*    
ulica*    

nr domu* nr mieszk.*       
kod pocztowy*    

poczta*    
    

D Z I E C K O  B Ę D Z I E  U C Z Ę S Z C Z A Ć  D O  P R Z E D S Z K O L A  W  G O D Z I N A C H  

(wpisać pełne godz.) od do czyli godz. 
 

C. Kryteria 
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do przedszkola/szkoły, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Zaznaczenie kwadratu 
„ODMOWA” oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia 
„ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. Podawane 
dane dotyczą dziecka wskazanego w punkcie B. 
 

Kryteria ustawowe 

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Borzęcin  TAK         NIE        ODMOWA 

Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
 TAK         NIE        ODMOWA 

Dziecko jest niepełnosprawne 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgo-
 TAK         NIE        ODMOWA 



 

nu, oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

Dziecko jest objęte 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 2017 r. poz. 697 ze zm.) 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Kryteria organu prowadzącego i przedszkola 

Dziecko objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego  TAK         NIE        ODMOWA 

Dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną 

Oświadczenie, o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej  
 TAK         NIE        ODMOWA 

Dziecko obojga rodziców pracujących/prowadzących działalność 
gospodarczą lub uczących się w trybie dziennym 

Oświadczenie o zatrudnieniu 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Dziecko jednego rodzica pracującego/prowadzącego działalność 
gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym 

Oświadczenie o zatrudnieniu 

 TAK         NIE        ODMOWA 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola w roku 
szkolnym którego dotyczy rekrutacja 

Oświadczenie o uczęszczaniu 

 TAK         NIE        ODMOWA 

W razie wystąpienia takiej samej sumy punktów obliczonych zgodnie 
z kryteriami określonymi w pkt. 1-5, o kolejności decyduje okres naj-
dłuższego zamieszkiwania jednego z rodziców na terenie Gminy 
Borzęcin 

Oświadczenie  

 TAK         NIE        ODMOWA 

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich 
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-
czenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań. 
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświad-
czonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z doku-
mentu. 

D. Inne informacje o dziecku 

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 155  ustawy Prawo Oświatowe  

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

* Art. 155. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, 
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego 
za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  

E. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082 z późn.  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 przedszkola będę zobowiązany(a) potwierdzić 
wolę korzystania z usług przedszkola w terminie od 14.04.2022 r.   do 22.04.2022 r.   

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i 
utratę miejsca w przedszkolu. 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)                          i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 
 
 

F. Informacje dotyczące danych osobowych 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych odby-
wać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn zm.).  Administratorem da-
nych jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym do którego kierowany 
jest wniosek. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z 
późn. zm.), Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifika-
cji. 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)                          i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 

 

……………………..………………....……..                                                        
miejscowość,  data 

 
WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

PODSUMOWANIE LICZBY PUNKTÓW 
I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

1 kryterium  1 kryterium  
2 kryterium  2 kryterium  
3 kryterium  3 kryterium  
4 kryterium  4 kryterium  
5 kryterium  5 kryterium  
6 kryterium  6 kryterium  
7 kryterium    
8 kryterium    
Suma punktów:  Suma punktów  
Suma punktów po II etapach rekrutacji:  

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
Dziecko przyjęte  Dziecko nie przyjęte  
Nie przyjęte z powodu  
Podpisy członków  
Komisji 

 

 

   

    
 

 
 
 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym, 32-825 Borzęcin 563. 
  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. : e-mail: iodo.oswiata@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c; rozporządzenia UE 2016/679), wynikającego art.130 ust.1 
oraz art.149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1082 
z późn.zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art.160 ustawy Prawo 
oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane 
nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w  da-
nym przedszkolu,  zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępo-
wania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na 
rozstrzygnięcie Dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i po-
stępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, danych osobowych   
dziecka (kandydata), sprostowania (poprawienia) danych, a w przypadku powzięcia informacji 
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych prawo do: ograniczenia prze-
twarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

 
 
 

                         
 
 
 
Zapoznałam się /zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.   
 
 
 
Borzęcin, dnia………………………..                            ……….……………………………………… 
                                                                                              Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 
 

 
 


