
Podgóra, dnia……………….. 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

 

1. Dane dziecka 

 

Imiona 

 

 

Nazwisko 

 

PESEL (w przypadku braku 

numeru PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Miejsce..urodzenia, 

województwo 

 

 

Adres stałego zameldowania 

 

 

Adres zamieszkania 

 



 

 

2. Dane rodziców 

 

 

 

Matka Ojciec 

 

Imię i nazwisko 

  

 

Adres zamieszkania 

  

 

Kod pocztowy 

  

 

Telefon 

  

 

Adres poczty 

elektronicznej               

(o ile go posiada) 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   (czytelne podpisy rodziców) 

 

 

 



Informacja o spełnianiu kryteriów i załącznikach do wniosku 

potwierdzających ich spełnianie 

 

 
 

 

 

 

Lp. 
Kryterium  

Zgłoszenie 
kryterium 
do oceny 
Tak*) 

 

1. 
Wielodzietność 
rodziny dziecka 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

dziecka 

 

 

2. 
Niepełnosprawność 
dziecka 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

 

 

 

3. 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
dziecka 

Orzeczenie o niepełnosprawności               
lub o stopniu niepełnosprawności                  
lub orzeczenie równoważne 

 

 

 

4. 
Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
dziecka 

Orzeczenia o niepełnosprawności               
lub o stopniu niepełnosprawności                 
lub orzeczenia równoważne 

 

 

 

5. 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa dziecka 

Orzeczenie o niepełnosprawności                  
lub o stopniu niepełnosprawności                
lub orzeczenie równoważne 

 

 

6. 

Samotne 
wychowywanie 
dziecka w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację            
lub akt zgonu oraz oświadczenie                     
o samotnym wychowywaniu dziecka    
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem 

 

 

7. 
Objęcie dziecka 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 

 

 

*) Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie 

danego kryterium, w kolumnie czwartej przy sformułowaniu kryterium, 

proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć                

do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

wymienionego w punkcie…………………………………………………. 

 

 

 

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium 

 

Kryterium 



Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 

 

Lp. 

                     Kryterium 

Zgłoszenie 
kryterium  
do oceny 

Tak*) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

*) Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie 

danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, proszę napisać TAK 

i dołączyć  do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego 

kryterium. 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 59), spełnianie przez kandydata kryteriów określonych 

przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym   jest potwierdzane 

oświadczeniami. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów 

wymienionych w punkcie………… 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy               

z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. Nr 88, poz. 553 

z późn. zm.) - 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 do lat 3. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia                      

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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)). 

Kryterium 



 

 

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

                     (czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica dziecka) 

 

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). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku                        

oraz załącznikach do wniosku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Podgórze. 

 

 


