
Data wpływu wniosku...................... 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  
DO PRZEDSZKOLA ODDZIAŁ W ……………………….……………  

w roku przedszkolnym …………………………… 
od dnia .................................. 

1. Dane dziecka 
 

Nazwisko i imię dziecka  
Data i miejsce urodzenia  
PESEL dziecka  
Adres zamieszkania  
 
2. Deklarowany czas pobytu dziecka w placówce: 
 
Dzieci urodzone w 2014 roku mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej 
w naszym przedszkolu odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 14.00 
 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od..................do.................. Liczba godz.  .................. 
 

3. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

 Matka/opiekun prawny: Ojciec/opiekun prawny: 
Nazwisko   
Imię   
Adres zamieszkania 
rodziców   
Tel. kontaktowy i dres 
poczty elektronicznej   
 
4. Informacje do wniosku 
 
Przedszkolem pierwszego wyboru jest............................................................... 
 
W następnej kolejności....................................................................................... 
 
oraz...................................................................................................................... 
 
Rodzic może złożyć wnioski maksymalnie w 3 wybranych przedszkolach, w każdym z wniosków jako przedszkole pierwszego 
wyboru należy wpisać tę samą placówkę. 
 
5. Dodatkowe uwagi, wyjaśnienia rodziców (opiekunów) np. dotyczące stanu zdrowia dziecka, 
zachowania: 
 
.........................................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
Bogoria, dnia.....................................         ..............................................................................  

                                                                                    Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 
DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ     
 
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu dn................................... zakwalifikowała / nie zakwalifikowała w/w  
 
dziecka do przedszkola od ……………….. na godz....................... 

 
 



 
OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 
1. Informacje o rodzinie dziecka 
 
Kryteria przyjęcia kandydata – ustawowe  
(należy udokumentować zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dn. 14.12.2016r.) 
 
1) Wielodzietność rodziny kandydata.  
2) niepełnosprawność dziecka; (właściwe podkreślić) tak / nie 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (właściwe podkreślić) tak / nie 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (właściwe podkreślić) tak / nie 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (właściwe podkreślić) tak / nie 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (właściwe podkreślić) tak / nie 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. (właściwe podkreślić) tak / nie 
 
Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie w/w kryteriów ustawowych: 

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

• Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. (Załącznik nr 4) 
• 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. 

• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 
 
Kryteria samorządowe przyjęcia kandydata 
Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie  kryteriów samorządowych. 

• Załącznik Nr 1 (Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu 
nauki w trybie dziennym) 

• Załącznik Nr 2 (Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata na terenie 
obwodu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego) 

• Załącznik Nr 3 (Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do przedszkola/placówki) 

 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod 
uwagę kryteria ustawowe, a następnie kryteria samorządowe. 
 
2. Wyrażam zgodę na: 
 

• uczęszczanie mojego dziecka na zajęcia religii (właściwe podkreślić) tak / nie 
• wykorzystanie fotografii, zdjęć sytuacyjnych i filmów z udziałem mojego dziecka, jako materiałów 

informujących i promujących osiągnięcia dzieci i przedszkola (właściwe podkreślić) tak / nie 
• uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach, wyjazdach i wyjściach organizowanych przez 

przedszkole (właściwe podkreślić) tak / nie 
• przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz naszych, jako jego 

opiekunów w celach rekrutacyjnych dziecka a następnie w zakresie działalności Przedszkola 
zgodnie z art. 7 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2016 922 t.j z dnia 28.06.2016r.); art. 4 pkt. 11 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., Ustawą z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014.1170 z dnia 02.09.2014r.) (właściwe 
podkreślić) tak / nie 

 



3. Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016.922 tj z dnia 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 
(RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
zostałem poinformowany, iż: 
 

• administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Bogorii; 

• dane osobowe dziecka i moje przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do przedszkola, 
a następnie włączone do akt osobowych dziecka i przetwarzane w zakresie działalności 
przedszkola; 

• dane będą udostępniane jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa; 

• mam prawo do treści danych swoich i dziecka, a także do poprawiania ich oraz bycia 
zapomnianym w chwili, kiedy przepisy prawa na to pozwalają; 

• podanie moich danych osobowych Przedszkolu jest niezbędne do wypełniania przez Przedszkole 
obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

• "Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń i załączników 
do Wniosku". 

 
 
 
 
 
 
...............................................................   ............................................................... 
 Matka/opiekun prawny     Ojciec/opiekun prawny 
 
 
 



                                        Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/233/2017 
Rady Gminy Bogoria 

     z dnia 21 marca 2017 r. 
 
 
 
 
Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................... 
 
zamieszkała/y........................................................gmina.............................................................. 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym nr..........................wydanym przez............................... 
 
- *Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
lub 
 
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą................................................................ 
 
...................................................................................................................................................... 
lub 
 
- *Oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym.......................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
…………………………………, dnia.......................................... 
 

…………………………………………… 
(czytelny podpis) 

 
 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 



                                                                              Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/233/2017 
Rady Gminy Bogoria 

    z dnia 21 marca 2017 r. 
 
 
 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata na terenie obwodu 
przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego 

 
Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................... 
 
zamieszkała/y................................................................................................................................ 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym nr..........................wydanym przez............................... 
 
- Oświadczam, że kandydat do przedszkola zamieszkuje na terenie obwodu przedszkolnego/oddziału 
 
przedszkolnego TAK/NIE* 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
………………………………., dnia………………….. 

 
…..………………………… 

(czytelny podpis) 
 
 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 



                                                                              Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/233/2017 
Rady Gminy Bogoria 

   z dnia 21 marca 2017 r. 
 
 
 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
przedszkola/placówki: 

 
Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………… 
 
zamieszkała/y………..…………………………………………………………………………. 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………………………wydanym przez ……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że: 
 
rodzeństwo mojego dziecka ....................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

urodzone ............................................. w ................................................................................... 
(data urodzenia)    ( miejsce urodzenia) 
 

uczęszcza do ............................................................................................................................... 
(nazwa placówki) 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
………………………………., dnia………………….. 

 
 

……………..……………………… 
(czytelny podpis) 



Załącznik nr 4  
 
 

 
 
 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
 
 
 
Liczba dzieci w rodzinie .................... .  
Proszę podać imiona i rok urodzenia: . 

1. ........................................................................................................................ 
 

2. ........................................................................................................................ 
 

3. ........................................................................................................................ 
 

4. ........................................................................................................................ 
 

5. ........................................................................................................................ 
 

6. ........................................................................................................................ 
 

7. ........................................................................................................................ 
 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
………………………………., dnia………………….. 

 
 

……………..……………………… 
(czytelny podpis) 


