
 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA 

W ZAWADCE OSIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
 ( wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami) 

 
 

              Nazwa i adres placówki 
 
Deklarowane godziny pobytu dziecka 

 

Gminne Przedszkole w Zawadce Osieckiej  

             Zawadka Osiecka 174 

             38-223 Osiek Jasielski 

 

 
od godz. ……….. do godz. …………. 

 

I 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 DZIECKA (wpisać jeżeli jest inny niż adres 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 (wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

ulica  nr domu   mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

Tel. komórkowy  adres e-mail  

  

DANE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO 

Adres zamieszkania (wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

imię  nazwisko   

ulica  Nr domu Nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość   

gmina  powiat    

Tel. komórkowy  Adres e-

mail 

 

 



 

 

 

 

 

 

L.p. Kryterium 

Dokumenty potwierdzający spełnianie kryterium 

Tak1 Nie3 

1.  wielodzietność rodziny 

kandydata (troje i więcej dzieci) 

oświadczenie o wielodzietności kandydata 

załącznik nr 1 
  

2. niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

  

3. niepełnosprawność jednego  

z rodziców kandydata 

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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 

  

4. niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

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 2020 r. poz. 462 z późn. zm.) 

  

5. niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 

  

6. samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

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. Załącznik nr 2 

  

7. objęcie kandydata 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 2020 r. poz. 821) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 We właściwej rubryce TAK/NIE wstaw znak X przy każdym z kryteriów. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2016&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2016&qplikid=1#P1A6


 

 

 

 

 

 

 

I. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale Nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Osieku 

Jasielskim z dnia 31 marca 2017 r.   

 

L.p. Kryterium Dokumenty potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Tak3 Nie3 

1.   Dziecko sześcioletnie objęte 

obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym oraz 

dziecko pięcioletnie i dziecko z 

odroczonym obowiązkiem szkolnym, 

ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej położonej do 3 km od 

miejsca zamieszkania 

 Załącznik: oświadczenie rodzica dziecka 

pięcioletniego lub dziecka objętego rocznym 

obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym o 

spełnieniu kryterium odległości do 3 km od miejsca 

zamieszkania dziecka wybranego przedszkola- 

załącznik nr 3 

  

2.  Dziecko z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim  lub wsparciem asystenta 

rodziny. 

zaświadczenie   

3. Dziecko, którego oboje 

rodzice/opiekunowie prawni pracują, 

wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą działalność 

gospodarczą – kryterium stosuje się 

również do rodzica/ opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko. 

Aktualne zaświadczenie pracodawcy     

4.  Dziecko, którego rodzeństwo będzie 

rozpoczynało lub kontynuowało 

edukację przedszkolną w przedszkolu 

lub oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej wskazanej we wniosku o 

przyjęcie 

Załącznik nr 4 – kopia deklaracji kontynuacji 

edukacji przedszkolnej lub oświadczenie rodzica o 

zamiarze kontynuacji nauki w szkole podstawowej 

w tym w zespole szkół w którym funkcjonuje dane 

przedszkole (przez co najmniej jedno dziecko) 

  

5. dochód na osobę w rodzinie kandydata 

wynosi nie więcej niż 100% kwoty, o 

której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z 

późn. zm.) - 674 zł. 

oświadczenie rodziców   

                                                                         INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu. (alergie, wady rozwojowe, przebyte 

choroby, wskazania lekarskie np. dieta, alergie pokarmowe ) 
 

 

 

 

 

 

 

Pouczenia: 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

 
 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa dziecka w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach: 

 

Lp. Rodzaj zajęcia dodatkowego Tak Nie 

1. Religia   

2. Język angielski   

3. Zajęcia rytmiczno-taneczne   

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie wszystkich podanych wyżej danych osobowych 

oraz na publikacje fotografii i informacji z życia przedszkola w mediach lokalnych i na stronie internetowej przedszkola 

zawierających wizerunek oraz imię i nazwisko mojego dziecka. Zgoda ważna jest do momentu ukończenia przez moje dziecko 

nauki w przedszkolu bądź jego opuszczenia z innych przyczyn. 

 

Oświadczam uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, że podane powyżej dane są 

zgodne ze stanem faktycznym.2 

  

Klauzula informacyjna - ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej z siedzibą w Zawadce Osieckiej, Zawadka Osiecka 174, NIP nr 

6852327315, tel. +48 134420008, e-mail: spzawadkaosiecka@wp.pl 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: spzawadkaosiecka@wp.pl lub  tel. +48 

134420008 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych na podstawie na podstawie art. 6 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą : Administrator – Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej oraz wszyscy upoważnieni przez administratora 

pracownicy placówki. 

• Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

•  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

•  Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje 

dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), 

jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. 

DANE KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

Komisja Rekrutacyjna w gminny Przedszkolu w Zawadce Osieckiej na posiedzeniu w dniu……………………………….…… 

a) zakwalifikowano dziecko do Przedszkola w Gminnym Przedszkolu w Zawadce Osieckiej 

oddział…………………………………………… 

od dnia 01.09.2021r. 

 
2 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, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

mailto:spzawadkaosiecka@wp.pl


 

 

b) nie zakwalifikowała dziecka z powodu…………………………………………………………………..…. 

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

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:                                 Członkowie: 

 

……………………………………………                           1…………………………………. 

 

                                                                                               2………………………………….                                                                                                        


