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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA                                                                                                  

DO PRZEDSZKOLA „KUBUŚ PUCHATEK”                                                                                     

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STRZAŁKOWIE                                                                                

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

I. Informacja o dziecku 
 

1. ................................................................................................................................................... 
                       (imię i nazwisko dziecka) 
 

2. ...................................................................................................................................................                                                    
(data i miejsce urodzenia) 

 

3. ................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania z kodem) 

 

4. ...................................................................................................................................................  
             (adres zameldowania) 
 

5. Numer PESEL dziecka ............................................................................................................. 
 

6. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (proszę podkreślić właściwe) 

 

 Zgodnie z § 1 Uchwały nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia                        

8 lutego 2018 r. ustala się odpłatność za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym 

realizację podstawy programowej w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania 

w przedszkolu dziecka w wieku do lat 5. 
 

• od 6:30 do 8:00  

• od 8:00 do 13:00 - bezpłatna realizacja podstawy programowej 

• od 13:00 do 14:00  

• od 14:00 do 15:00   

• od 15:00 do 16:00 
 

 II. Informacje o rodzinie dziecka   

1. Dane dotyczące rodziców (prawnych opiekunów) 

 

DANE MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko 
 

 

 

 

Miejsce zamieszkania  

 
 

 

Numery telefonów 

kontaktowych 
 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych ustawowych określonych                       

w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.                    

poz. 59) 

 

L. p. Kryterium 

rekrutacyjne 

Wymagany dokument Liczba 

punktów 

do 

uzyskania 

Uzyskano/            

uwagi 

1.  Wielodzietność 

rodziny dziecka. 

Oświadczenie o wielodzietności 

rodziny dziecka (druk dostępny                

w sekretariacie przedszkola) 

 

20 

 

2.  Niepełnosprawność 

dziecka. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu              

na niepełnosprawność, 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 r. poz. 2046) 

 

20 

 

3.  Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

dziecka. 

Orzeczenie o niepełnosprawności                 

lub o stopniu niepełnopsrawności,                    

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 r. poz. 2046)                                         

 

20 

 

4.  Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

dziecka. 

Orzeczenie o niepełnosprawności                

lub o stopniu niepełnopsrawności,                   

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 r. poz. 2046) 

 

20 

 

5.  Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

dziecka. 

Orzeczenie o niepełnosprawności                

lub o stopniu niepełnopsrawności,                     

lub orzeczenie równoważne                 

w rozumieniu przepisów Ustawy              

z dnia 27 sierpnia 1997 r.                          

 

20 
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o rehabilitacji zawodowej                          

i społecznej oraz  zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 

6.  Samotne 

wychowywanie 

dziecka w rodzinie. 

1) Prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację,             

lub akt zgonu. 

2) Oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie              

z jego rodzicem (druk 

dostępny w sekretariacie 

przedszkola) 

 

20 

 

7.  Objęcie dziecka 

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 2017 r. poz. 697) 

 

20 

 

 
 

Wszystkie wyżej wymienione kryteria ustawowe mają jednakową wartość 20 punktów i będą 

brane pod uwagę łącznie. 

Do wniosku załączone zostały dokumenty dotyczące spełniania kryteriów z punktu/punktów 

……………………… . 

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych Uchwałą nr XXIX 

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r.  

 

L. p. Kryterium 

rekrutacyjne 

Wymagany dokument Liczba 

punktów 

do 

uzyskania 

Uzyskano/            

uwagi 

1.  Rodzice/prawni 

opiekunowie 

kandydata pracują, 

studiują w trybie 

stacjonarnym                    

lub prowadzą 

działalność 

gospodarczą.    

   

 

Oświadczenie rodziców                  

o zatrudnieniu, prowadzeniu 

działalności gospodarczej                     

bądź studiowaniu w trybie 

stacjonarnym (druki dostępne                 

w sekretariacie przedszkola) 

 

10 

 

2.  Uczęszczanie                   Kopia deklaracji                                
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do tego 

przedszkola 

rodzeństwa 

kandydata.                      

o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w tym przedszkolu 

złożona przez rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata. 

8 

3.  Zdeklarowanie 

przez rodziców/ 

prawnych 

opiekunów 

kandydata 

korzystania                  

przez niego                        

z pełnej oferty 

przedszkola 

(wychowania, 

opieki i posiłków) 

powyżej 8 godzin 

dziennie.  

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów zawarte we wniosku 

dotyczące deklarowanego czasu 

pobytu dziecka w przedszkolu.                    

 

6 

 

4.  Zdeklarowanie 

przez rodziców/ 

prawnych 

opiekunów 

kandydata 

korzystania przez 

niego z pełnej 

oferty przedszkola 

(wychowania, 

opieki i posiłków)                        

do 8 godzin 

dziennie  

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów zawarte we wniosku 

dotyczące deklarowanego czasu 

pobytu dziecka w przedszkolu.                       

 

5 

 

 

Do wniosku załączam oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów z punktu/punktów     

……................ . 
 

 

V. Oświadczenie  

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

 

Dotyczy dziecka 

 

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

imię i nazwisko dziecka 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 

• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego) 

• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej 

szkoły przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie w zakresie działalności 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem 

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

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646) 
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i Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, rozdział 6 

przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek art. 130-164). 

 

 

VI. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 
 

 Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                                            

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych                     

w formularzu w celu przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. 

 Powyższe dane są zebrane w celu szybkiego kontaktu z rodzicami w nagłych 

okolicznościach. Są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy zobowiązani są                          

do zachowania tajemnicy służbowej. 

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Strzałkowie, al. Prymasa Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo. 

 Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 

poprawiania lub usunięcia.  
                                                                                  

 

                                                                                 ..................................................................... 
                                                                                                           (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 
 

 

VII. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej  

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu .......................................................................... 
 

• zakwalifikowała dziecko ........................................................................................................ 

do korzystania z usług przedszkola od dnia ........................................................................... 

• nie zakwalifikowała dziecka .................................................................................................. 

do korzystania z usług przedszkola z powodu ....................................................................... 

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

 

 

 Podpis Przewodniczącego Komisji:                      Podpis Członków Komisji 

..................................................                              1. ............................................  

                                                                                    2. ............................................ 

                                                                                    3. ............................................ 

 


