
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy 
 

 
……………………………………………………………………. 
               Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna  

Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Stężycy 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  
do Publicznego Przedszkola w Stężycy 

 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

Data przyjęcia  
wniosku  

(wypełnia sekretariat) 
 

 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA 
 

Oddział:      3-latki                4 – latki             5 – latki                6 - latki 
 

I. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
PESEL             

Imiona:   Nazwisko:   

Data 
urodzenia:  

 Miejsce urodzenia:  

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  

Ulica  Nr domu  
Nr 
mieszkania 

 

Kod pocztowy  Poczta  

 
 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 
 (wypełnić w przypadku, kiedy różni się od adresu zamieszkania) 

Miejscowość  

Ulica  Nr domu  
Nr 
mieszkania 

 

Kod pocztowy  Poczta  
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II. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW* 

DANE OSOBOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI* (*niewłaściwe skreślić) 

Nazwisko:   

Imię:   

Adres zamieszkania 

Miejscowość:  Ulica: 

Nr 
domu: 

 Nr mieszkania:  Kod 
pocztowy/poczta: 

 

Numer telefonu do kontaktu,  
E-mail: 

 

 

DANE OSOBOWE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA* (*niewłaściwe skreślić) 

Nazwisko:   

Imię:   

Adres zamieszkania 

Miejscowość:  Ulica: 

Nr 
domu: 

 Nr mieszkania:  Kod 
pocztowy/poczta: 

 

Numer telefonu do kontaktu,  
E-mail: 

 

 
III. POZOSTAŁE INFORMACJE O DZIECKU 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU TAK NIE 

Dziecko będzie korzystało TYLKO z bezpłatnego pobytu w godzinach  

od 800 do 1300 tj.  czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej  

  

Dziecko będzie korzystało ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową , tj.  w godzinach  

(czas pracy przedszkola 6:30 -16:30)                                        od ………………. do ………..……….. 

Dziecko będzie korzystało z posiłków  TAK NIE 

Śniadanie   

Obiad   

Podwieczorek   

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU TAK NIE 

Dziecko posiada opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej    

Dziecko jest pod stałą opieką poradni specjalistycznej 

………………………………………………………………………. 

  



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy 
 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu: 

 

 

 

 

 

 

 

NAUKA RELIGII 

 TAK NIE 

Deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach religii 
  

 
 

IV. INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW REKRUTACJI 
 
Jeżeli chcą Państwo by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,  proszę zaznaczyć 
X w odpowiedniej rubryce   i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

 

L.p. Kryteria TAK NIE 

Kryteria ustawowe –  
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

1. Wielodzietność rodziny kandydata*    

2. Niepełnosprawność kandydata   

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   

6. Samotne wychowywanie kandydata  
w rodzinie 

  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą   

Kryteria samorządowe -  
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

1. Pozostawanie obojga rodziców, rodzica samotnie 
wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub 
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym 

  

2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu w pełnym wymiarze 
czasu pracy przedszkola 

  

3. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola   

 
*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 
42 ustawy Prawo oświatowe). 
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**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 
(art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). 

 
 
        Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 
jest dyrektor, do którego wniosek został złożony. 

 
 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1.  Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym1. 
2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora na piśmie o zmianach danych 

osobowych, danych adresowych itp. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie  
z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 2018  poz. 1000 z późn. zm.). 

4. Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 
prowadzenia postępowania rekrutacyjnego mojego dziecka/dzieci do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Stężycy, sporządzonej na podstawie przepisów 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 (RODO). 
 
 

 
 
 

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

(data i czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod numer: 81 8663049/81 8663150 
 
 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 
 
 

 
 


