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                     Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Kleosinie 
na rok szkolny 2023/2024 

 
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ  OSOBIŚCIE W PRZEDSZKOLU W KLEOSINIE UL .OJCA JANUSZA WALEROWSKIEGO 4                      

W DNIACH OD 01.03.2023 DO 14.03.2023  DO GODZ. 15.00 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1  

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata 
 

 

3. Miejsce zamieszkania kandydata 
 

 

4. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           
 

5. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca 
 
 

6. Adres miejsca zamieszkania 2 

matki ( opiekuna prawnego) kandydata  
 
 
 
 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 
 

 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

7   
 
Adres miejsca zamieszkania ojca ( opiekuna 
prawnego) kandydata  

 
 
 
 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 
II Informacja dotycząca złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do publicznych 
jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne 3 

 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej 
jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału 
przedszkolnego przy szkole, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 4 
 

1. Pierwszy wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Drugi wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Trzeci wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

                                                 
1  Zgodnie z art. 150 ust 1-4 ( Dz. U.2017 poz 59) Prawo Oświatowe 
2 Zgodnie z art. 131 ust. 1 Prawo Oświatowe 
3 Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo Oświatowe 
4 Zgodnie z art. 150 ust.1 pkt 5  ustawy Prawo Oświatowe 
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 Oświadczam, iż przedszkole  pierwszego, drugiego i trzeciego* wyboru wskazane we wniosku jest 
położone w obwodzie szkoły podstawowej wg. miejsca zamieszkania dziecka5 

 
                                                                                           podpis rodzica                      …………………………… 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

III Informacja o  kryteriach określonych w ustawie Prawo Oświatowe   
 

L.p. 
 

 

Kryterium 
 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium6 
 

 X- wstawia 
rodzic/opiekun 
prawny jeśli 
spełnia 
warunek 

ilość 
punktów                

(uzupełnia 
komisja) 

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 
-20 pkt 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
 

  

2. Niepełnosprawność 
kandydata   -20pkt 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

3. Niepełnosprawność  
jednego z rodziców 
kandydata   -20pkt 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

4. Niepełnosprawność  
obojga rodziców 
kandydata   -20pkt 
  

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016  poz. 2046 z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

5. Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata   
-20 pkt  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 poz. 2046 i 1948 z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

  

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie  
 
 
-20 pkt 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 7 o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

                                                 
5 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  Nr V/92/2019 z dnia 14 marca 2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych 

wprowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 
2019 r.  
6 Zgodnie z art. 150 ust 2 pkt 1( Dz. U. 2017 poz. 59)  ustawy Prawo Oświatowe 
7 Zgodnie z art. 150 ust 6  ustawy Prawo Oświatowe 
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7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

   
 
 

RAZEM  

 
Do wniosku dołączam  dokumenty  potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie  
 
………........ 
 

 
 

IV  Informacja o kryteriach ustalonych Uchwałą  NR XXVI/234/2017 Rady Gminny Juchnowiec 
Kościelny z dnia 27.02.2017 
 

. 
L.p. 

 
 

Kryterium 
 
 

 
Dokument potwierdzający 

X- wstawia 
rodzic/opie
kun prawny 
jeśli spełnia 
warunek 

ilość punktów                
(uzupełnia 
komisja) 

1. 
 
 
 

Dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do 
wychowania przedszkolnego   -30 pkt 

wniosek 

  

 
 

2. 
Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie 
gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w 
związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu 
w przedszkolu.  – 20pkt 

Oświadczenie  rodzica /ców 
oraz : 

-zatrudnienie-zaświadczenie z 
zakładu pracy, 

-prowadzenie gospodarstwa 
rolnego- zaświadczenie z KRUS 
o podleganiu ubezpieczeniu 
społecznemu  rolników lub 
dowód opłacania składek KRUS 

-prowadzenie pozarolniczej  
działalności gospodarczej      -
aktualny ( nie starszy niż 30 dni 
przed złożeniem wniosku) wpis 
do Centralnej Ewidencji                         
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 

-pobieranie nauki       -
zaświadczenie ze szkoły lub 
szkoły wyższej o pobieraniu 
nauki w trybie dziennym 
stacjonarnym. 

  

3. 

Kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo 
kandydata     - 10 pkt 

oświadczenie rodzica 

  

4. 

Przedszkole wskazane we wniosku jest położone w obwodzie szkoły 
podstawowej wg. miejsca zamieszkania dziecka   - 8 pkt 

oświadczenie zawarte we 
wniosku 
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5. 

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą 
liczbę punktów od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje 
kalifikacji kandydatów biorąc pod uwagę najstarszych kandydatów       
- 2pkt    

złożony wniosek   

  

 

  

RAZEM  

 
Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie  
 
…………….  
 
 
 

V. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola zobowiązuję się do 
pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Kleosinie w 
terminie od 27.03.2023 do 31.03.2023 do godz. 15.00. Jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, iż nie podpisanie woli przyjęcia w powyżej podanym terminie będzie 
skutkowało umieszczeniem dziecka na liście kandydatów nieprzyjętych do 
Przedszkola w Kleosinie. 
 
 
……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                                       Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica 
                                                                                                                                                                        (opiekuna prawnego) kandydata  
 

 
 
 
Oświadczenia wnioskodawcy 

 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym  

stanem faktycznym.8  
2. 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 
(Dz.U. z 2018r. poz. 1000) 

 
 
 
 
          ……………………………………                         …………………………………………… 
                      Data                                          Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica 
                                                                                                                                                                        (opiekuna prawnego) kandydata  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8   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  do lat 8. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  – 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż: 

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Kleosinie ul. Zambrowska 20, 16-001 
Kleosin,  zwany dalej Administratorem.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania zadań 
Administratora związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola, przeprowadzeniem postępowania 
rekrutacyjnego, a następnie zawarcia umowy dotyczącej odpłatności.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, 
art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii np. dotyczące zdrowia) w 
zw. z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Dane osobowe mogą być także 
przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia / wykonania umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator 
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi 
informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów 
prawa.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest 
zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO);  

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Pani/Pana dane osobowe / dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe / dane dziecka nie będą przekazywane do państw spoza 
EOG.  

9. Jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka  będą przechowywane przez okres przewidziany 
przepisami prawa. 

 

Zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  

 

…………………………………………………………………………………… 

                                                                       Data, podpis  

 

mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

