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

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej 

im. Św. Jadwigi Królowej 

w Prandocinie 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

Do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie 

dla dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich oraz dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne na rok szkolny 2021/22 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane kandydata 

1.Imię:  
2.Nazwisko:  
3.Data urodzenia: dd   m   r     

4.PESEL:            

5.Seria i numer paszportu/ inny dokument 

potwierdzający tożsamość: (jeżeli brak numeru PESEL) 
 

 

6. Adres zamieszkania: 
 
   -     

7. Adres zameldowania: 

  

  -     

Dane matki /opiekuna/ kandydata 

1.Imię:  
2.Nazwisko:  

3.Adres zamieszkania: 
 
   -     

4.Adres poczty elektronicznej:  
5.Numer telefonu:  
Dane ojca/ opiekuna/  kandydata 

1.Imię:  
2.Nazwisko:  

3.Adres zamieszkania: 
 
   -     

4.Adres poczty elektronicznej:  
5.Numer telefonu:  
Preferencje wyboru przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

Preferencja Nazwa przedszkola, szkoły, adres 

Pierwszy wybór:  

Drugi wybór:  

Trzeci wybór:  
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Do wniosku dołączam: 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium tak nie liczba 

punktów* Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty 

1 
Wielodzietność rodziny 

kandydata 
Oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 1)    

2 
Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności kandydata 

   

3 

Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

/opiekunów kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  jednego 

z rodziców / opiekunów kandydata (wpisać kogo dotyczy) 

 

…………………………………………………………………………. 

   

4 

Niepełnosprawność 

obojga  rodziców 

/opiekunów kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  obojga  

rodziców / opiekunów kandydata 

   

5 
Niepełnosprawność 

rodzeństwa  kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  

rodzeństwa  kandydata (wpisać kogo dotyczy) 

 

…………………………………………………………………………. 

   

6 

Samotne 

wychowywanie 

kandydata  w  rodzinie 

Dokument potwierdzający 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. (załącznik nr 2) 

   

7 
Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 
   

 RAZEM  

Kryteria określone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym tak nie 
liczba 

punktów* 

8 

Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, 

prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki 

w systemie dziennym 

Oświadczenie (załącznik nr 4)  

  

9 

Zadeklarowanie przez rodzica/ów kandydata 

korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. 

bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki w 

wymiarze 5 godzin oraz odpłatnego korzystania ze 

świadczeń poza czasem określonym. 

Oświadczenie: dziecko będzie uczęszczało do 

oddziału przedszkolnego w godzinach (zał. 3) 

 

od……..…….…. do………....……. 

Po czasie realizacji podstawy programowej  

w wymiarze 5 godzin dzieci 6 letnie będą 

objęte bezpłatną opieką w sali przedszkolnej) 
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Dziecko wychowuje się w rodzinie mającej trudną 

sytuację rodzinno – wychowawczo – opiekuńczą. 

Rodzina objęta jest pomocą przez Gminny Ośrodek 

pomocy Społecznej 

Oświadczenie (załącznik nr 5) 

   

11 
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do SP w 

Prandocinie 
Oświadczenie (załącznik nr 6)    

12 

Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu, 

prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki 

w systemie dziennym 

Oświadczenie (załącznik nr 4) 

   

RAZEM*  

Oświadczenie wnioskodawcy: 

 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia2. 

 

Do wniosku dołączam ksero aktu urodzenia dziecka 
 

 
______________________                                                                     ______________________________________ 

   Miejscowość, data                                                                                             czytelne podpisy rodziców 
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Klauzula informacyjna rekrutacja do oddziału przedszkolnego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Szkole Podstawowej w Prandocinie jest Dyrektor Szkoły, 

Prandocin 64A, 32-090 Słomniki kontakt mailowy pod adresem: zsprandocin@interia.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty 

elektronicznej (adres mailowy iod.slomniki@gmail.com)  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: rekrutacja dzieci do oddziału 

przedszkolnego i wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa oświatowego, art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r., poz., 59 ze zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak  MEN, 

Kuratorium, Urząd Gminy, Centrum Obsługi Edukacji, SIO, towarzystwo ubezpieczeniowe, podmiot 

sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz 

pracownicy pedagogiczni Oddziału Przedszkolnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 3 będą przechowywane przez okres w jakim 

będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres 

uczęszczania do Oddziału Przedszkolnego, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia 

o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej zsprandocin@interia.pl 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 

że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie  danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych 

celów. 

11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

………………………………………… 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna/ 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( wizerunku ) i jego publikację  przez Szkołę Podstawową w 

Prandocinie oraz  udostępnienie danych Gminie, szkołom działającym na terenie gminy, ośrodkowi 

kultury, bibliotece, prasie  (udzielana przez rodziców niepełnoletnich dzieci ) 

imię i nazwisko dziecka…………………..………………………………………………………. 

❑ Wyrażam zgodę       ❑ Nie wyrażam zgody 

( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku oraz publikacji  wizerunku  

przez Administratora – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie  

w celach promocyjnych i informacyjnych i udziału w akcjach i konkursach. 
 

❑ Wyrażam zgodę         ❑ Nie wyrażam zgody 

( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )  

na udostępnienie danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku. Gminie, szkołom działającym na 

terenie gminy, ośrodkowi kultury, bibliotece, prasie  w celu publikacji przez nich wizerunku mojego dziecka  

w celach promocyjnych i informacyjnych i udziału w akcjach i konkursach. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w zajęciach organizowanych przez 

Szkołę Podstawową w Prandocinie (udzielana przez rodziców niepełnoletnich dzieci ) 

W związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Prandocinie 

❑ Wyrażam zgodę         ❑ Nie wyrażam zgody 

( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, 

grupa w związku z udziałem mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez  Administratora – dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie.  

❑ Wyrażam zgodę         ❑ Nie wyrażam zgody 

( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )  

na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka tworzonych w zakresie działalności szkoły, opisanych 

jego imieniem i nazwiskiem. 

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 

wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy zsprandocin@interia.pl 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

Data i czytelny podpis …………………………………………………………..……. 
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              Załącznik  nr 3 
do wniosku o przyjęcie dziecka 

 do Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie 

 
………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
Dane rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

 
DEKLARACJA 

DOTYCZĄCA ILOŚCI GODZIN POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W PRANDOCINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

Oświadczam, że deklaruję pobyt mojego dziecka 

 

………………………………… ……………………………………… 

 

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  

w Prandocinie powyżej 5 godzin. 

 

 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od …….…… do …………… 

 

 

……………………… 
Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

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

      Prandocin, dnia         

 

                                                                          

Zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr256, poz. 

2572Z pózn.zm) oraz Uchwałą nr XXXVIII/432/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 czerwca 2014r., 

wysokość opłaty z tego tytułu, wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą dodatkową godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu ponad czas określony tj. od 7.30  12.30 ( nie dotyczy dzieci 6 letnich) 
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Załącznik nr 1 
do wniosku o przyjęcie dziecka 

 do Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie 

 

 
                                                                               

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
Dane rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY 

 

 Oświadczam, że moja rodzina jest rodziną wielodzietną i wychowuje 

………… dzieci*. 

 

 

........……………………… 
Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

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

       Prandocin, dnia 

 

 

 

 

*Pouczenie: wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
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      Załącznik nr 5 
do wniosku o przyjęcie dziecka 

 do Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie 

 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
Dane rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW O POZOSTAWANIU RODZINY 

POD OPIEKĄ GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 Oświadczam, że moja  Rodzina  jest objęta pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Słomnikach. 

 

 
          
 

 

 
 

                                                                             

……………………… 
Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

............................................. 
        Prandocin, dnia           
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   Załącznik nr 2 

do wniosku o przyjęcie dziecka 

 do Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem* 

 

 

 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica 
 

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………. 
adres zamieszkania 
 

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………………. 
seria i numer 

 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………….. 
 

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

…………………………………………. 

                                                                                                                                      Podpis 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

* - zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

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 
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      Załącznik nr 4 

do wniosku o przyjęcie dziecka 

 do Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE   

O ZATRUDNIENIU RODZICÓW KANDYDATA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W PRANDOCINIE 

 

                                  

Ja /my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję wykonuję pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą:      

 

lp. Nazwisko i imię rodzica Nazwa zakładu pracy 

/działalność gospodarcza/ 

1.   

2.   

                                                                                           

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

                                                                                    (Podpis rodzica/rodziców)           
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                                                           Załącznik nr 6 
do wniosku o przyjęcie dziecka 

 do Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie 
 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do placówki 

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka - kandydata do oddziału przedszkolnego 

uczęszcza w roku szkolnym ...................../..............................  

do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie. 

 
Imię i nazwisko rodzeństwa dziecka uczęszczającego do oddziału 

przedszkolnego/ szkoły 

Klasa 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

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

                                                                                    (Podpis rodzica/rodziców)           

 


