
                    

 

 

                 ........................................................ 
          (miejscowość, data) 
..................................................................................... 
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

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

..................................................................................... 
   adres  

       

  

Wniosek
1
 

o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie 

z siedzibą w Zubowicach 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów
2,3

  
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  

2 Data urodzenia kandydata  

3 

PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4 
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców 

kandydata 

Matki  

Ojca  

5 

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata
3
 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu /numer 

mieszkania 
 

6 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile je 

posiadają 

Matki 

Telefon do 

kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

Telefon do 

kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 



 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo Oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających                            

ich spełnianie
4
 

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
Zgłoszenie 

kryterium 
do oceny Tak*) 

1 
Wielodzietność rodziny 

kandydata 
Oświadczenie

4
 o wielodzietności rodziny kandydata 

 

2 
Niepełnosprawność 

kandydata 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

6
  

 

3 
Niepełnosprawność  
jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
7 

 

4 

Niepełnosprawność  
obojga rodziców 

kandydata 
 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne
8 

 

5 
Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
9 

 

6 
Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie
12 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu
13

 oraz oświadczenie
12

                           

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem  

 

7 
Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą
13 

 

*)
 Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej 

przy sformułowaniu kryterium, proszę wpisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć                    

do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

Do wniosku dołączam dokumenty
14

 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego            

w punkcie ..................... 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Gminy Komarów-Osada 

Uchwała Nr XXVI/185/17   z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych                       

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Komarów-Osada. 
 

L.p. Kryterium 
Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny Tak
* 

1 
Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują/studiują w trybie 

dziennym/prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą 

 

2 
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata  korzystali w okresie ostatnich 

12 miesięcy ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na trudną sytuację 

rodzinną 

 

3 
Przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata jest 

zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 
 

4 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub danej szkoły,                    

w której funkcjonuje oddział przedszkolny 
 

5 Rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim  



6 
Rodzic/opiekun prawny kandydata samotnie wychowujący dziecko 

pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą, albo pobiera naukę w systemie dziennym 

 

*)
 Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej 

tego kryterium, proszę wpisać TAK i dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego 

kryterium 
 

 

1. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie 

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

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne                      

z aktualnym stanem faktycznym.
16

 

 

 

......................... ...................................................................... 
Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony danych osób fizycznych w z wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE ( 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U.UE.L.2016.119.1- dalej: RODO 

 informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Samorządowe Przedszkole w Komarowie-

Osadzie z siedzibą w Zubowicach (Zubowice 19,  22-435 Komarów Osada, numer tel.: 

84 6154013, adres e-mail: przedszkole_zubowice@o2.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych 

nałożonych na Administratora przepisami prawa, przede wszystkim realizacja zadań 

oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku 

bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

4) Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2  

lit. g) RODO w związku Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

Ustawą z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. W 



przypadku dobrowolnego udostępniania przez Panią/Pana danych osobowych innych 

niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie 

stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych, z 

uwzględnieniem przepisów archiwalnych. Natomiast w przypadku danych podanych 

dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich 

przetwarzanie. 

6) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym  

o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na 

Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie 

danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

10) Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym  

tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowania sprzętu komputerowego. Państwa 

dane mogą zostać przekazane również podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

 

 

POUCZENIE 

Dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystane wyłącznie do potrzeb związanych z rekrutacja do przedszkola.

    

 

Zapoznałam się / zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam , że podane 

przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

   miejscowość , data                                           podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 

 



__________ 
1
 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
2
 Zgodnie z art. 150 ust. 1 ww ustawy., wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabel dotyczącej danych 

osobowych kandydata i rodziców/prawnych opiekunów, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie 

środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, 

natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad 

dzieckiem. 
3
 Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego 

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia                           

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
4
 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek 

zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

są brane pod uwagę łącznie kryteria wymienione w tabeli informacja II. Każde z kryteriów ma jednakową 

wartość. 
5
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy 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 oświadczeń. 
6
 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  

poz. 2046 z późn. zm.) 
7
 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046 z późn. zm.) 
8
 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046 z późn. zm.) 
9
 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046 z późn. zm.) 
10

 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy, definicja samotnego wychowywania 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. 
11

 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 - Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność                              

z oryginałem przez rodzica kandydata. 
12

 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka 

(patrz pkt 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 
13

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                    

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). 
14

 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

kandydata kryteriów. 
15

 Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę 

Gminy Komarów-Osada. 
16

 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r.  poz. 1137           

z późn. zm.) - 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. 
 

 
Data przyjęcia wniosku                                                                     Podpis dyrektora  
 
Zubowice, ………….....2021r.  


