
…………………………………………………………..……………………………………….                              Ryki, dnia ….………………………… 
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata 
 

…………………………………………………………..………………………………………..  
imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 

 
 

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1                                                       

im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2021/2022 
 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
 

I. Dane osobowe kandydata 

Imię/imiona kandydata  

Nazwisko kandydata  

Data urodzenia kandydata  

Miejsce urodzenia kandydata  

PESEL kandydata, w przypadku braku  
serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

           

 

Adres zamieszkania kandydata 

Ulica  
Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod 
pocztowy 

 

 
II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych 

Dane osobowe matki/ opiekunki prawnej 

Imię  Nazwisko  

Adres zamieszkania matki/ opiekunki 
prawnej 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  
Kod pocztowy  

 

Dane kontaktowe matki/ opiekunki prawnej 

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

 

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego 

Imię  Nazwisko  

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna 
prawnego 

Ulica  
Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

 
Dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego 

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  
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III. Informacje o spełnianiu ustawowych kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 131 ust. 2                               
                      ustawy Prawo oświatowe 

 

Lp. 

 

Kryterium rekrutacyjne 

 

Wymagany dokument 

Czy kryterium 
zostaje zgłoszone 

do oceny? 
TAK/NIE 

1. Wielodzietność rodziny kandydata              
(3 i więcej dzieci). 

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny 
kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata. 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 dn. 27 sierpnia 1997 r.                                     
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

 

3. Niepełnosprawność jednego                              
z rodziców kandydata. 

 

4. Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata. 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata. 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata                                  
w rodzinie. 

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu. 
- 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 dn.                       
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. 

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych przez organ prowadzący 
 

 

Lp. 
 
 

Kryterium  
Liczba punktów 

 
 

 

Czy 
kryterium 

zostaje 
zgłoszone    
do oceny? 
TAK/NIE 

 

 
Adnotacje komisji 

rekrutacyjnej 
 

1. 

Zatrudnienie rodziców (opiekunów 
prawnych), prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej lub rolniczej 
albo pobieranie przez nich nauki w 
trybie dziennym.     

4 pkt – w przypadku zatrudnienia 
obojga rodziców lub jednego 
rodzica w sytuacji samotnego 
wychowywania kandydata, 
2 pkt – w przypadku zatrudnienia 
tylko 1 z rodziców.  

  

2. 

Zadeklarowany przez rodziców 
(opiekunów prawnych) kandydata czas 
korzystania z pełnej oferty 
przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

1 pkt - do 6 godzin dziennie, 
2 pkt - do 7 godzin dziennie, 
3 pkt - do 8 godzin dziennie, 
4 pkt -  9 i więcej godzin 

  

3. 

Rodzeństwo kandydata (brat/siostra 
mieszkający wspólnie z kandydatem) 
realizuje obowiązek szkolny                                      
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
im. M. Osińskiego w Rykach. 

              2 pkt. 

  

 
 
Łączna liczba punktów  
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Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie/niespełnianie wymienionych 
kryteriów. 

TAK/NIE 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu/ lub pobieraniu nauki przez rodzica 
dziecka. 

 

Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.  
 

 

Oświadczenie dotyczące realizacji obowiązku szkolnego przez rodzeństwo dziecka. 
 

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w II etapie postępowania rekrutacyjnego, o pierwszeństwie 
przyjęcia kandydata decyduje termin złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki. 
 

Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do oddziału 

przedszkolnego na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)  

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:  

Zgodnie z art. 13 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) 

informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych zawartych w składanym zgłoszeniu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1                              
im. Mariana Osińskiego w Rykach, ul. Słowackiego 2, 08-500 Ryki; 
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Ostrzyżek, e-mail: ela.os@op.pl; 
3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane  w celu przyjęcia 
dziecka do oddziału przedszkolnego na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO; 
4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku jest uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający usługi 
i przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; 
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 
6) dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do oddziału przedszkolnego będą przechowywane przez 
okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym                    
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.); 
7) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone we wniosku, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych 
osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania -  w przypadkach określonych                          
w art. 18 RODO; 
8) w ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do oddziału przedszkolnego dane nie są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit.e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 
Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie  art. 20 RODO;  
9) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone we wniosku, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 
10) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.  

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze 
stanem faktycznym.  
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.  

 
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 do lat 3. 

 
 
 
 

.........................................................................                                      ........................................................ ................ 
(czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)                                            (czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 
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      OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW                                                        

KANDYDATA I KANDYDATA1 

 

 

Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata: 
 
 

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

 

 

Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata: 
 
 

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

Miejsce zamieszkania kandydata: 
 
 
........................................................................................................................... 

 

 

 
Miejsce zameldowania kandydata: 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

 
 
................................................................         ….............................................................. 
 
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej        Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 
1Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148, z późn. zm.) do zgłoszenia 

dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Oświadczenie o zatrudnieniu/lub pobieraniu nauki 
przez matkę/opiekunkę prawną dziecka (tj.kandydata)  

 

 
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

Ja .............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica kandydata) 

 
PESEL: ....................................................................................................................................... 

Zamieszkały/a : .......................................................................................................................... 

jestem zatrudniony(a)/ uczę się w trybie dziennym/ prowadzę gospodarstwo rolne/ prowadzę  

działalność gospodarczą*.............................................................................................................. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać miejsce zatrudnienia, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego                                                      

lub prowadzenia działalności gospodarczej) 

 
* niewłaściwe skreślić 
 

 
................................................       ......................................................................................... 
                     data             czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 

 

Oświadczenie o zatrudnieniu/lub pobieraniu nauki 
przez ojca/opiekuna prawnego dziecka (tj.kandydata)  

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

Ja .............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica kandydata) 

 
PESEL: ....................................................................................................................................... 

Zamieszkały/a : .......................................................................................................................... 

jestem zatrudniony(a)/ uczę się w trybie dziennym/ prowadzę gospodarstwo rolne/ prowadzę  

działalność gospodarczą*.............................................................................................................. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać miejsce zatrudnienia, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego                                                      

lub prowadzenia działalności gospodarczej) 

 
* niewłaściwe skreślić 
 

 
................................................       ......................................................................................... 
                     data             czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 



 
 
 
 
 

Oświadczenie o czasie pobytu dziecka (tj.kandydata)  
w oddziale przedszkolnym 

 
 
 

......................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

......................................................................... 
             (adres zamieszkania) 

 
 
 
Oświadczam,że moje dziecko ............................................................................. 

będzie  przebywało  w  roku  szkolnym  2021/2022  w oddziale  przedszkolnym                                    

w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr 1 im.  Mariana  Osińskiego w  Rykach                                                               

od  godz. .............. do  godz. ...................,  tj. .......... godzin  dziennie. 

 

 

 

..........................................                       ............................................................................. 
   data                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa dziecka (tj. kandydata) 

 
 
 
........................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
....................................................................... 
                  (adres zamieszkania) 

 
 
 

 
 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,  
 
że moje dziecko ............................................................................................................. ...... 
                    (imię i nazwisko kandydata) 
 

ma brata/siostrę ...............................................................................,  który/a mieszka   

                                                       (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)                                                       
 

wspólnie z  kandydatem  oraz uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1                            

im. Mariana Osińskiego w Rykach od dnia  …………………………………………… . 

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

   data                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 


