
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 sześcioletnich)……………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) 
 


