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Wniosek złożono dnia: 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: 

 

………………………………….. 

/Imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

 

WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Proszę o przyjęcie dziecka na ………………  godz. dziennie ( od godz. …………do godz. ………..) 

i na …………………posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek (podkreślić wybrane) 

GODZINY BEZPŁATNE PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU  

OD 8.00 DO 13.00 

1. Dane dziecka
1
 

Nazwisko Imię Drugie imię 

 

 

  

 

 

Data urodzenia 

 

Miejsce urodzenia 

PESEL 

(w przypadku braku PESEL, serie 

 i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

 

  

 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica, nr domu/nr lokalu 

 

 

 

  

 

2. Dane dotyczące rodziców (prawnych opiekunów) 

 Matka Ojciec 

Imię i nazwisko 

 

  

Adres zamieszkania- jeśli jest 

inny niż adres dziecka 

  

Telefony kontaktowe:   

Adres poczty elektronicznej:   

Miejsce pracy 

(pieczątka zakładu pracy - 

OBOWIĄZKOWO) 

  

                                                           
1 Zgodnie z art. 131 ust. 1 Prawo Oświatowe do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów 

zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,  
w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Dodatkowe informacje o dziecku (dane o stanie zdrowia, stosowanych dietach i rozwoju 

psychofizycznym):………………………………………………………………………………………

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

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

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do jednostek prowadzących 

wychowanie przedszkolne 
2
 

  Nazwa przedszkola Adres 

Przedszkole pierwszego 

wyboru 

 

  

Przedszkole drugiego 

wyboru 
 

  

Przedszkole trzeciego 

wyboru 

 

  

 

4. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe  

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie
3
   

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

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

 

Tak* 

 

Nie* 

Ilość 

punktów 

1.  Wielodzietność 

rodziny kandydata
4
                       

 

Oświadczenie
5
 o wielodzietności 

rodziny kandydata 

   

2.  Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76 a. § 1 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego, odpis 

lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata) 

   

 

 

                                                           
2Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe, wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech 

wybranych przedszkoli. 
3 Zgodnie z art. 131 ust. 1,2,3 ustawy Prawo Oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na 

terenie miasta Dąbrowa Tarnowska, niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

kryteria wymienione w tabeli. Kryteria mają jednakową wartość. 
4 Definicja wielodzietności rodziny- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
5 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający w nim klauzuli następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 
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3.  Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne  

 
(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 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 

 o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne  

 
(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 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne  
 

(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) 
 

   

6.  Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie6 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie7 

   

7.  Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

 

Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz.821 

oraz z 2021 r. poz. 159.)  

 

 

   

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego  

w punkcie…………………... 

 

                                                           
6 Definicja samotnego wychowywania dziecka- oznacza to wychowanie 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 ojcem. 
7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest  

w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. 
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5. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący
8
: 

 

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

L.p. Kryterium Tak* Nie* 
Ilość 

punktów 

1. 

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących  w systemie 

stacjonarnym; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie 

wychowującego dziecko.    
   

2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz.      

3. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.    

4. 
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od 

miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jego rodziców. 
   

 

1) Zgodnie z art. 150 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe, spełnianie 

przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzone 

oświadczeniami. 

2) Do wniosku dołączam oświadczenia
9
  o spełnianiu kryteriów w punkcie...................... 

Pouczenie 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane przedłożone w niniejszym wniosku   

i załącznikach do wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
10

 

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 (ogólnego rozporządzenia  

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

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/inne 

formy wychowania przedszkolnego wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata, wskazane  

w części 3  wniosku. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora (w każdej placówce) jest możliwy przy 

użyciu danych kontaktowych placówki. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  oraz wykaz 

załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 

14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który 

określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania 

rekrutacyjnego. 

4. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.  

 

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

                    /Data/                                                         /Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica/ 

                                                           
8 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych na 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. 
9 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”. 
10 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego- kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat3. 
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