
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO 
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 

W RUDNIKU NAD SANEM  
   
 
Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), 
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). 

3. uchwała nr XXII/197/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017r. 
4. Statut Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad  Sanem. 

 
 
  

I. Tok postępowania rekrutacyjnego 
§1 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje: 
1) ogłoszenie o rekrutacji do Przedszkola,  
2) składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka, 
3) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu, 
4) składanie wniosków wraz z załącznikami, 
5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie 

przyjętych, 
6) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do komisji rekrutacyjnej, 
7) przygotowanie i wydawanie uzasadnienia o odmowie przyjęcia 

do przedszkola, 
8) złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, 
9)  rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, 
2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne. 
3. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności.  
4. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola.  

 
II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

§2 
1. Do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem przyjmowane są dzieci 

w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Rudnik nad Sanem. 



2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć 
dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3. Dziecko 6 – cio letnie przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne 
przygotowanie przedszkolne. 

4. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą 
maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci 
ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

5.  Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad 
Sanem odbywa się raz w roku. 

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor 
przedszkola przyjmuje dzieci rodziców najbardziej potrzebujących.  

7. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok 
szkolny tj. od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, a rodzice 
dzieci już uczęszczających składają deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem.  

8. Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) wniosku 
o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane 
warunki  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

9. Rodzice dzieci przyjętych składają potwierdzenie woli przystąpienia dziecka do 
nauki w przedszkolu. Niepodpisanie potwierdzenia woli do 30 czerwca 
skutkuje utratą miejsca w przedszkolu. 

10. Dane osobowe dzieci zgromadzone są w celach postępowania rekrutacyjnego 
oraz w celach związanych z działalnością przedszkola.  

 
§3 

1. 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do Przedszkola niż liczba 
miejsc dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

2. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może 
być większa niż 25.  

3. O przyjęciu dziecka do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem 
decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola, 
w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych oraz według kryterium i ustalonych  
punków. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie 
oraz w statucie Przedszkola Miejskiego, przyjmuje dzieci – w miarę 
istniejących miejsc. 

 
III. Kryteria przyj ęć dzieci do przedszkola 

§ 4 
1. Do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem przyjmuje się dzieci 

zamieszkałe na terenie Gminy Rudnik nad Sanem. 



2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym 
mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria. 

1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje 
i więcej dzieci), 

2) niepełnosprawność dziecka, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, 
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie  co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem), 

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą. 
3. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.  
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole 
nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, które dyrektor ustalił 
w porozumieniu z Burmistrzem Gminy  i Miasta Rudnik nad Sanem przyznając 
im określoną liczbę punktów:  

 
Lp. Kryteria dodatkowe Liczba 

punktów 
1.  dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne  
30 

2. dzieci, których oboje rodzice (prawni 
opiekunowie) pracują  

20 

3. zatrudnienie rodzica kandydata w przedszkolu, do 
którego został złożony wniosek 

10 

4. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do 
Przedszkola  

5 

 
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie 

postępowania  rekrutacyjnego  Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę 
wiek dziecka a następnie kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do 
przedszkola. 
 
 



IV. Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej 
§ 5 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola Miejskiego w Rudniku 
nad Sanem i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:  
1) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 
2) przedstawiciel Rady Rodziców 

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola 
w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. 

4. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy 
złożonych kart w celu zapewnienia miejsc w Przedszkolu dla dzieci 
spełniających kryteria określone w § 4 ust. 2. 

5. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu 
dzieci do Przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe 
kryteria określone w §4 ust. 4. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej  Komisja Rekrutacyjna 
na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni 
członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie 
nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego 
Komisji. 

7. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.  
8. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje 

do publicznej wiadomości: 
1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych 
2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych 
9. Listy, o których mowa w §5 ust. 8 podaje się do publicznej wiadomości  

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola 
Miejskiego w Rudniku nad Sanem. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej.  

10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 ust. 9 jest 
określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 
przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

11. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do Przedszkola wystąpi do Komisji 
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 
do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 



  
V. Dokumenty dotyczące rekrutacji 

§6 
1. Dokumenty składane przez rodziców do Przedszkola to: 

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad 
Sanem, 

2) Inne dokumenty dołączane do wniosku.  
2.  Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego 

załącza: 
1) listy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem przyjętych 

do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem, 
2)  listy dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad 

Sanem  
3) Rodzice mają możliwość w terminie 5 dni wpisać dziecko nieprzyjęte 

do Przedszkola na listę rezerwową, która znajduje się u Dyrektora 
Przedszkola. 

4) Dzieci z listy rezerwowej są przyjmowane przez dyrektora zgodnie 
z kryteriami określonymi podczas rekrutacji. 

 
 

VI.  Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej 
oraz Dyrektora Przedszkola w procesie rekrutacji 

§ 7 
1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:  

1) pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka 
do Przedszkola z odpowiednimi załącznikami od Dyrektora Przedszkola 

2) organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie 
z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. 

3) prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia 
z uwzględnieniem następujących czynności: 

a) wyznaczenie protokolanta, 
b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej 

zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci 

do Przedszkola, 
d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkola, 
e) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków 

o przyjęcie dziecka do Przedszkola złożonego przez rodziców, 
f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości 

sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania 



podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia 
w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej. 

2. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy: 
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym 

i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia 
dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka 
w Przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku 
o przyjęcie do Przedszkola i innych dokumentach,  

2) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci, 
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 
3. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy: 

1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji, 
2) udostępnienie regulaminu rekrutacji, 
3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych 

w regulaminie rekrutacji, 
4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka 

do Przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych 
przez rodziców, 

5) sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych 
dzieci z podziałem na grupy wiekowe - zawierającego nazwiska i imiona 
dzieci w porządku alfabetycznym, 

6) wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych 
wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola 
z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców, 

7) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 
 
 

VII Tryb odwoławczy 
§ 8 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji 
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka do Przedszkola. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
dziecka z wnioskiem o którym mowa w §8 ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 
do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 



3. Rodzic dziecka może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie 
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia.  

4. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji 
Rekrutacyjnej, o którym mowa w §8 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania. 

5. Na rozstrzygniecie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.  
 

 
VII. Przepisy końcowe 

§9 
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może 
być większa niż 25 dzieci. 
2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 
3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do Przedszkola decyzją 
Dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
5. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem 
z dnia …… w sprawie Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego 
w Rudniku nad Sanem.  
 
 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz załączników do regulaminu: 
1. Załącznik Nr 1 ,, Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego 

w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem” 
2. Załącznik Nr 2 ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego 

w Rudniku nad Sanem” 
3. Załącznik Nr 3 ,,Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka”. 
4. Załącznik Nr 4,,Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie 

wychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem”. 
5. Załącznik Nr 5 ,,Oświadczenie o niepełnosprawności” 
6. Załącznik Nr 6. ,,Oświadczenie o rodzinie zastępczej” 
7. Załącznik Nr 7 „Zaświadczenie o zatrudnieniu” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
 
Data przyjęcia deklaracji:     
 

 
Deklaracja 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem 

w roku szkolnym ………… 
 
1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  
 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych  
 

 

Miejsce pracy 
(pieczęć i podpis zakładu pracy) 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 

 
 

Miejsce pracy 
(pieczęć i podpis zakładu pracy) 

 

 

        



3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 
2) Posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie 
lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana 
dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

tak ����            nie ���� 
 
5. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania i 

odbioru dziecka z przedszkola 
Upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola 
następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko pełnoletniej osoby 
upoważnionej 

Pokrewieństwo 

1.   
2.   
3.   
4.   
 
6. Deklaracja i oświadczenie 
1. Deklaruj ę kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

……………………………………….. w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem 
w roku szkolnym …………… . 

2. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w 

deklaracji, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 

celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 
Rudnik nad Sanem, dnia .........................          
                                                                            
 ....................................................................       ............................................................. 
(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 
7. Przyjęcie deklaracji przez Dyrektora Przedszkola 

 
 

              ....................................................     
 (podpis Dyrektora Przedszkola) 
 



Załącznik Nr 2 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 
W RUDNIKU NAD SANEM 

NA ROK SZKOLNY …………… 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy 

oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
imię  drugie imię  
nazwisko  
PESEL            
data urodzenia  miejsce urodzenia  
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
ulica  nr 

domu 
 nr 

mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  
ADRES ZAMELDOWANIA JEŚLI JEST INNY JAK ZAMIESZKANIA 
ulica  nr 

domu 
 nr 

mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  
gmina  powiat  
 
KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 
OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
imię  nazwisko  
ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica  nr 

domu 
 nr 

mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  
gmina  powiat  
telefon komórkowy  adres e-mail  
MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
 

 



DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
imię  nazwisko  
ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica  nr domu  nr 

mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  
gmina  powiat  
telefon komórkowy  adres e-mail  
MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
 

 

KRYTERIA PRZYJ ĘĆ 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 
Kryteria obowi ązkowe 
(Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r.  poz. 59) 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 
 

załącznik: 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. 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 
2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 

załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 



6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

załącznik: 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 2013 r. 
poz.135). 

 

Kryteria dodatkowe 
1. Kandydat, który podlega obowiązkowi odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 
Załącznik: oświadczenie we wniosku o przyjęcia do przedszkola 

 

2. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny. 
Załącznik: orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia, 
zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta 

 

3. Rodzice kandydata są zatrudnieni w ramach stosunku pracy, studiują 
w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 
Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 

4. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w roku szkolnym, na 
który prowadzona jest rekrutacja w tym samym przedszkolu. 
Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 

5. W obwodzie przedszkola zamieszkują krewni kandydata (babcia, 
dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu opieki. 
Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola 

 

 
INFORMACJE O DZIECKU 
 

 
Odległość z domu do przedszkola (w przypadku dzieci pięcioletnich)……………km 
Nazwa szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka      
…………………………………………… 
 
 



UPOWAŻNIAM DO PRZYPROWADZANIA I ODBIORU MOJEGO 
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NAST ĘPUJĄCE OSOBY: 

Lp. Imię i nazwisko pełnoletniej osoby 
upoważnionej 

Pokrewieństwo 

1.   
2.   
3.   
4.   
 
 

OŚWIADCZENIA 

1. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w wycieczkach i spacerach na 
terenie miasta Rudnik nad Sanem.  

2. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez opiekuna grupy w razie 
nagłego wypadku. 

3. Wyrażam zgodę na udział dziecka na zajęciach dodatkowych z  j. angielskiego 
i religii w przedszkolu. 

4. Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojego dziecka na stronie 
internetowej przedszkola prezentującej życie przedszkola i galerii przedszkolnej. 

 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

Pouczenia: 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 
osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych 
z przeprowadzeniem naboru do Przedszkola oraz organizacją pracy 
i funkcjonowaniem Przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
 
 



Załącznik Nr 3 
 
………………………..…………………… 
                       (imię i nazwisko rodzica)  
 
…….………………………….………………………..…… 
                                      (adres)  
 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNO ŚCI RODZINY 
KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 

W RUDNIKU NAD SANEM 
 
 

Ja niżej podpisana/y  
oświadczam, 

 
że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka 

………………..………………….., 
(imię i nazwisko dziecka) 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. 
 
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem 
do przedszkola): 
 

Lp. Imi ę i nazwisko dziecka 
Data 
urodzenia 

PESEL Miejsce nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
 



Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1  
                                                              
 ……………………………………… 
 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

Rudnik nad Sanem, dnia……………… 
 
 
Wyjaśnienie:  
Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.  
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą 
pod wspólnym adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej 
dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia 
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 
własne dziecko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, skła dając zeznanie maj ące słu żyć za dowód 
w post ępowaniu s ądowym lub innym post ępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 
nieprawd ę lub zataja prawd ę, podlega karze pozbawienia wolno ści do lat 3.  
 



 
Załącznik Nr 4 

 
………………………… 

         data  

………………………………… 
          imię i nazwisko Wnioskodawcy 

……………………................ 
                  adres zamieszkania 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko  
 

…………………………………............. 
imię i nazwisko 

kandydujące do Przedszkola oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem2. 
 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 

       
 ……………………………………. 

                       podpis Wnioskodawcy 

 
 
             
 

 

 

 

 

 
                                                           
2 zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz.U. z 2004 r. nr 256,                           
poz. 2572 ze zm.) – samotne wychowywanie dziecka oz nacza wychowywanie dziecka przez pann ę, 
kawalera, wdow ę, wdowca, osob ę pozostaj ącą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s ądu, 
osob ę rozwiedzion ą, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno d ziecko z jego 
rodzicem. 



 
Załącznik Nr 5 

 
…………………… 

         data  

………………………………… 
          imię i nazwisko Wnioskodawcy 

……………………................ 
                  adres zamieszkania 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Oświadczam, iż dziecko jest niepełnosprawne/ jedno z rodziców dziecka jest 
niepełnosprawne/oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni/rodzeństwo dziecka jest 
niepełnosprawne* 
 

…………………………………............. 
imię i nazwisko 

kandydujące do Przedszkola. 
 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 

       
 ……………………………………. 

                       podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
*niewłaściwe skreślić 

 
             
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 
 

…………………… 
         data  

………………………………… 
          imię i nazwisko Wnioskodawcy 

……………………................ 
                  adres zamieszkania 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Oświadczam, iż sprawuję pieczę zastępczą nad dzieckiem 
 
 

…………………………………............. 
imię i nazwisko 

kandydującym do Przedszkola. 
 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 

       
 ……………………………………. 

                       podpis Wnioskodawcy 

 
 

        
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 7 
 
 

.............................., dnia…………………… 
 
………………………… 
            pieczęć pracodawcy 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 
 
Zaświadcza się, że Pani/Pan ………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                 imię i nazwisko 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………….  
 
………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                 dokładny adres 

jest zatrudniona/w w …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                             nazwa zakładu pracy 

 

na stanowisku …………………………………………………………………………. 
 
 
od dnia …………….. na podstawie umowy o pracę na czas………………………….. .
  
 

 

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

                                                                                                                                                          pieczęć i podpis wystawiającego 

 
 
 

 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  
DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie w Rudniku 
nad Sanem, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Rudniku nad Sanem ul. 
Mickiewicza 8, 37-420 Rudnik nad Sanem. 
 

1. Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem przetwarza dane osobowe w 
związku z realizacją przepisów prawa tj. ustawy Prawo Oświatowe z 2016r. 

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

3. Pani/Pana i Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celów, po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w ty, prawo do 
uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo co cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych 
osobowych.  

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dowolny. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 
zawarta między stronami umowa.  

8. Pani/Pana i dziecka dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
Rudnik nad Sanem, dn. …………     ………………………. 
          (podpis) 
 



…………………………., dnia .................... 
 

POTWIERDZENIE WOLI 
zapisu dziecka do Przedszkola Miejskiego 

w Rudniku nad Sanem 
 
Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 
   
…....................................................................................................................................... 

imię i nazwisko dziecka 
 

……………………………………………………………………….. 
numer PESEL dziecka 

 
do Przedszkola Miejskiego w Rudnik nad Sanem do którego zostało zakwalifikowane 
do przyjęcia.   
 
    ..........................................................                                  ………………………… 
    podpis matki/ opiekuna prawnego                            podpis ojca /opiekuna prawnego 
 
 

…………………………., dnia .................... 
 

POTWIERDZENIE WOLI 
zapisu dziecka do Przedszkola Miejskiego 

w Rudniku nad Sanem 
 
Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 
   
…....................................................................................................................................... 

imię i nazwisko dziecka 
 

……………………………………………………………………….. 
numer PESEL dziecka 

 
do Przedszkola Miejskiego w Rudnik nad Sanem do którego zostało zakwalifikowane 
do przyjęcia.   
 
    ..........................................................                                  ………………………… 
    podpis matki/ opiekuna prawnego                            podpis ojca /opiekuna prawnego 


