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Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

 

Proszę o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  im. Bohaterów 
walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym 

 
I. Dane osobowe/adres zamieszkania kandydata 

1. Imię/Imiona i nazwisko   

2. Data i miejsce urodzenia 
 
 

3. 
PESEL  
 

           

4. 
Seria i nr paszportu/dok. tożsamości 
(wypełnia się, gdy brak  nr PESEL) 

 

4. 

Adres zamieszkania kandydata 

Miejscowość, numer 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

II. Dane osobowe oraz adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów  

5. 
Imię/imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów 
 

Matki 
 
 

Ojca 
 
 

6. 

Telefon oraz e-mail matki/prawnego 
opiekuna  

 

Telefon oraz email  ojca/prawnego 
opiekuna  

 

7.  

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna (jeśli inny niż adres zamieszkania kandydata) 

Miejscowość, numer 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

8.  

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna (jeśli inny niż adres zamieszkania kandydata) 

Miejscowość, numer 
 

 
 

Kod pocztowy 
 

 
 

 
III. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 

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

 
1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

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

nazwa szkoły 

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

nazwa szkoły 
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IV. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach 
do wniosku potwierdzających ich spełnianie1 

 
*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, 

napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 
L.p. 
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie 
kryterium  
do oceny  Tak*) 

1 2 3 4 

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata 

  
Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata 

 

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

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 2021 r. poz. 573) 

 

3. Niepełnosprawność  
jednego z rodziców 
kandydata 

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 2021 r. poz. 573) 

 

4. Niepełnosprawność  
obojga rodziców 
kandydata 
 

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 2021 r. poz. 573) 

 

5. Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata  

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 2021 r. poz. 573) 

 

6. Samotne  
wychowywanie 
kandydata 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 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 2022 r. poz. 447) 

 

Dokumenty o których mowa w pkt. 2-7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata. 
 

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

V. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Gminy Kocierzew Południowy 3 
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, 

napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium 
 

L.p. Kryterium 
 

Zgłoszenie kryterium 
do oceny  Tak*) 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej  w dacie 
składania wniosku i będzie uczęszczało w roku, którego dotyczy rekrutacja 

 

2. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

 
Do wniosku dołączam oświadczenie o spełnianiu wskazanych przeze mnie wymienionych kryteriów. 

 
1 Zgodnie z Art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek 
zamieszkania  na obszarze danej gminy,  niż  wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
                       
2 Zgodnie z Art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu                              
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
3 Zgodnie z Art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący 
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Pouczenie  
 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 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 
 
Klauzula informacyjna 
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informujemy, że:  Administratorem Pana/ Pani danych oraz danych 
Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie 
Południowym. 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje 
sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: kontakt@iszd.pl 
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.  w celu wykonania 
obowiązku prawnego nałożonego przepisami - Prawo oświatowe. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy 
Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą 
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do 
placówki – przez okres jednego roku. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 
przepisy dot. ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia                   
w rekrutacji, kontynuacji nauki są Państwo zobowiązani do podania danych. Państwa  dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i będą  przechowywane przez okres określony w prawie 
oświatowym oraz zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji.  

 
 
Oświadczenia wnioskodawcy 
 
 Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne                         
z aktualnym stanem faktycznym.4  
 
 
 
 
 
……………………………………               …… …………………………….……………………………… 
 Data                   Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów kandydata  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 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, zeznaje  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 

mailto:kontakt@iszd.pl
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……………………………………………….      
Imię i nazwisko  
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
Adres 
 
 

 

Oświadczenie 
 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia5, oświadczam, że 

…………………………………………………………..……………………………,   (wybierz właściwy tekst)                                      

                                       Imię i nazwisko kandydata  

 

1) wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się (troje, czworo, 

pięcioro………..) dzieci. 

2) wychowuję samotnie jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego 

dziecka z jego rodzicem. 

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej w dacie 

składania wniosku i będzie uczęszczało w roku, którego dotyczy rekrutacja 

4) oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą (podkreśl właściwe) 

 

 
 
 
 
……………………                                       …………………………………. 
         Data                                          Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
 
 

 
5 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata 

kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest 
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 


