
 

Data wpływu wniosku………………………………………      ………………………………… 

Miejscowość i  data 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola  

„Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej  

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola na rok szkolny…….. …/…………., od …………….….......…  

Dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w godzinach od ……… do ……..oraz wyżywienia. 

 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców 

 

1. Imię i nazwisko kandydata  
 

2. Data i miejsce  urodzenia 
kandydata 

 
 

3. PESEL kandydata 
 

 

4. Imię /imiona nazwiska 
rodziców/opiekunów kandydata 
 

Matki/opiekunki  
 

Ojca/opiekuna  
 

5. Adres zamieszkania rodziców 
kandydata 
 

Kod pocztowy  
 

Miejscowość  
 

Ulica  
 

Nr domu 
/mieszkania 

 

6. Adres zamieszkania drugiego 
rodzica ( w przypadku nie 
mieszkania  wspólnie rodziców ) 
 

Kod pocztowy  
 

Miejscowość  
 

Ulica  
 

Nr domu 
/mieszkania 

 

7. Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów 
rodziców/opiekunów kandydata 
– o ile je posiadają 

Matki/opiekunki Telefon do kontaktu  
Adres poczty e-mail  

Ojca/opiekuna Telefon do kontaktu  
Adres poczty e-mail  

 

 



 

2. I Etap rekrutacji-ustawowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola  

We właściwej rubryce (Tak/Nie) , przy każdym z 7  kryteriów wstaw znak X 

LP Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium 

TAK NIE PUNKTY * 
(Wypełnia komisja 

kwalifikacyjna)  

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata 

   

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze wzglądu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

   

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców / 
opiekunów 
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 2018 r. poz. 
511) 

   

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców / 
opiekunów 
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 2018 r. 
poz.511) 

   

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 2018r. 
poz.511) 

   

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

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

   

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument potwierdzający  objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. 
poz.998) 

   

 

 

 

 

 

 



2. II Etap rekrutacji -dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola obowiązujące na terenie 

Gminy Świlcza 

        We właściwej rubryce (Tak/Nie) , przy każdym z 4  kryteriów wstaw znak X 

LP Kryterium Dokumenty potwierdzające 
spełnienie 
kryteriów 

Tak 
 

Nie Punkty * 
(Wypełnia komisja 

kwalifikacyjna) 

1. Praca lub nauka w trybie 
stacjonarnym obojga 
rodziców, bądź też 
prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej 

Zaświadczenie rodziców kandydata 
o zatrudnieniu , prowadzeniu 
działalności gospodarczej z 
uwzględnieniem nr NIP i REGON 
lub nauce w trybie stacjonarnym 

   

2. Praca lub nauka w trybie 
stacjonarnym jednego z 
rodziców, bądź też 
prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej 

Zaświadczenie rodziców kandydata 
o zatrudnieniu , prowadzeniu 
działalności gospodarczej z 
uwzględnieniem nr NIP i REGON 
lub nauce w trybie stacjonarnym 

   

3. Uczęszczanie rodzeństwa 
kandydata do tego 
samego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej 
lub innej formy 
wychowania 
przedszkolnego  

Oświadczenie rodzica kandydata o 
uczęszczaniu rodzeństwa do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego.  

   

4. Zamieszkanie kandydata 
w miejscowości, w której 
znajduje się przedszkole 

oświadczenie rodzica/ prawnego 
opiekuna potwierdzające adres 
zamieszkania w miejscowości w 
której znajduje się przedszkole 

   

 
 

3. Oświadczenia treści wniosku i ochrony danych osobowych 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjścia dziecka poza teren placówki w ramach realizacji podstawy programowej 

oraz zajęć organizowanych na wniosek rodziców. 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. 

poz.1191) wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja, Internet) w zakresie 

realizacji zadań związanych z promocją działalności przedszkola. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia 

dziecka do przedszkola.  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Postępowania Rekrutacyjnego do Niepublicznego Przedszkola w Błędowej 

Zgłobieńskiej.  

Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym  

i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. 

 

………………………………………………                                               …………………………………………………………………………… 

Data        podpis ojca/opiekuna, matki/opiekunki 

 



 

 
4. Decyzja Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej* 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr………. Dyrektora Przedszkola, z dnia………………………………… 

po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ……………..............r., stwierdza: 

1. ilość spełnionych kryteriów przez kandydata w I etapie rekrutacji …..………….……………………………….;  

2.  ilość uzyskanych punktów przez kandydata w II etapie rekrutacji ……………...……………………………….;  

 

W związku z uzyskanymi wynikami Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna: 

- zakwalifikowała kandydata do przyjęcia od 1 września 20.... r. do Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy 

Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej  

- nie zakwalifikowała kandydata do przyjęcia z powodu…………………………………………………………......................... 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej .......................................................  

Członkowie Komisji:  

1…………………………….  

2……………………………  

3……………………………. 

* wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

…………………………………………………………………. 

                                                                                                                     Podpis przewodniczącego komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

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) informuje się, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej, odpowiednio zaś dla celów przetwarzania danych- uprawnione 

podmioty; Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Błędowa Zgłobińska 99, 36-071 Trzciana  

2. Kontakt z Administratorem pod adresem email: szkola@bledowazglobienska.pl  lub  

przedszkole@bledowazglobienska.pl , a także pod adresem wskazanym w pkt. 1 

3. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły /przedszkola oraz realizacja obowiązku 

szkolnego/przedszkolnego. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

5. Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych 

(szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających 

administratora do przetwarzania tych danych). 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa 

oświatowego. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(data)        (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

     

mailto:szkola@bledowazglobienska.pl
mailto:przedszkole@bledowazglobienska.pl

