
Projekt 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR ..... W BARTOSZYCACH 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 

 
 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 17.04.2015. do godz. 1500  w sekretariacie szkoły  
 
 
 

Data złożenia wniosku:   
 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            

Pierwsze imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

 
WYBRANE  ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE  PRZY  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH 

LUB  PRZEDSZKOLA  WG  PREFERENCJI  RODZICÓW 

(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp. Placówka 

1. pierwszego wyboru  

2. drugiego wyboru  

3. trzeciego wyboru  

 
 

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  

Nazwisko  
ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

Telefon dom. / komórka*  
Adres e-mail*  
 

*jeżeli posiada 

 
 
 

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  

Nazwisko  
ADRES  ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Gmina  

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

Telefon dom/komórka*  
Adres e-mail*  
 
*jeżeli posiada 

 
 
 



Projekt 

KRYTERIA PRZYJĘĆ  
KRYTERIA WARUNKUJĄCE PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KOLEJNOŚCI  

Kryteria stosowane w I etapie rekrutacji Tak Nie Dołącz w przypadku posiadania 

Wielodzietność rodziny ( troje lub więcej dzieci)   Oświadczenie ¹ 

Niepełnosprawność dziecka zgłaszanego   orzeczenie o niepełnosprawności 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   orzeczenie o niepełnosprawności 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   orzeczenie o niepełnosprawności 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   orzeczenie o niepełnosprawności 

Samotne wychowywanie dziecka   dokumenty potwierdzające  
(Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu prawnego 
opiekuna dziecka) oraz oświadczenie ¹ 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą  (rodzina 
zastępcza, rodzinny dom dziecka, dom dziecka) 

  Dokument  poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą. 

 

1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie:  ............................................................ 
 

Kryteria stosowane w II etapie rekrutacji tak nie Dołącz w przypadku posiadania  

rodzic deklarujący zamieszkanie w Bartoszycach 
w rocznym zeznaniu podatkowym za poprzedni rok 

 

 kopia pierwszej strony rocznego zeznania 
podatkowego składanego do urzędu 
skarbowego za poprzedni rok lub odpowiednie 
zaświadczenie z urzędu skarbowego 

miejsce zamieszkania kandydata znajduje się 
w obwodzie danej szkoły 

 
 oświadczenie rodziców o zamieszkaniu 

kandydata w obwodzie szkoły1 

kandydat posiada rodzeństwo, które w kolejnym 
roku szkolnym będzie kontynuowało naukę 
w danej szkole 

 
 oświadczenie rodziców, że kandydat posiada 

rodzeństwo, które w kolejnym roku szkolnym 
będzie kontynuowało naukę w danej szkole1 

 

1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie:  ................................................................ 
 

WAŻNE: W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku. 
 

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                                     podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji 
dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2002 r. nr  poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którymi przetwarzanie jest 
dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 
pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania 
uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie  art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli 
przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane 
dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. 
Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
we wniosku w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016. 
 

Administratorem danych jest dyrektor szkoły, do której jest składany wniosek.  
 

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane 
podaję dobrowolnie. 
 

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 
 
 
 
 
………………………………………………                                                                         ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 



Projekt 

 

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły 

 

1) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………….………………………….. 

Zamieszkały.............................................................................................................................................................. 

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………… wydanym przez 

……………………………………………………………………………………………  

 

2) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………...…………………….. 

zamieszkały .............................................................................................................................................................. 

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………… wydanym przez 

…………………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam/y, że 

 

…………………………………, kandydat do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr …. 

mieszka w obwodzie tej szkoły. 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bartoszyce, dnia …………..…………… 
 

1) ………………………..…….…… 

(czytelny podpis rodzica) 

 

 

2) …………………………………… 

     (czytelny podpis rodzica) 

 



Projekt 

 
 
 
 

Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo, które w kolejnym roku 

szkolnym będzie kontynuowało naukę w danej szkole  

 

 

1) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………….………………………….. 

zamieszkały .............................................................................................................................................................. 

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………… wydanym przez 

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

 

2) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………...…………………….. 

zamieszkały .............................................................................................................................................................. 

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………… wydanym przez 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

oświadczam/y, że 

 

 

………………………., kandydat do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr …. 

posiada rodzeństwo: 

1. …………………………   klasa ……….. 

2. …………………………   klasa ……….. 

które w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało naukę w tej szkole. 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

Bartoszyce, dnia …………………………    

 

 

 

 

 

1) ………………………..…….…… 

(czytelny podpis rodzica) 

 

 

2) …………………………………… 

     (czytelny podpis rodzica) 

 


