
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  
w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 

na rok szkolny 2019/2020 
 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 18 lutego 2019 do 8 marca 2019 do godz. 15.30 w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.  
 

Data złożenia wniosku:                                      

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię   

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Kod pocztowy  

Nr domu/ nr mieszkania    

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy 
zakreślić odpowiedź) 

TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która podała 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności) 

 

Dodatkowe informacje o 
dziecku 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica i nr 
domu/mieszkania 

 Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  



DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica i nr 
domu/mieszkania 

 Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  

 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

Kryteria podstawowe wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. ( Dz. U z 2014 r. poz. 7) 

1. Wielodzietność rodziny dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących  

 2.       Niepełnosprawność  kandydata 
 

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  
 

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
 

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 

 6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

Kryteria  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez Organ Prowadzący 

 

a)  

 

Kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
ma odroczony obowiązek szkolny lub ma prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego a Gmina Wasilków ma obowiązek mu to zapewnić – zgodność 
wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego lub prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego 
powiązanym z obowiązkiem Gminy Wasilków do realizacji tego prawa 

 

b)  

 

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny – kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór 
kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/ 
zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny 
wsparciem asystenta 

 

c)  
Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do tej samej placówki – potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoły 

 

d)  

Deklaracja opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie  - złożenie przez 
rodzica oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie 
przekraczającym 5 godzin dziennie 

 

 



Uwagi.  
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów 
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.  
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 
 
Zobowiązuję się w okresie od 29.03.2019 r. od godz. 8.00 do 05.04.2019 r. do godz. 15.30 pisemnie potwierdzić 
wolę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane. 
 
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia 
do oddziału przedszkolnego. 
 
 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
        podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                                      podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Podstawa prawna: 

Ustawa o ochronie danych osobowych (art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 

• Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Polna 1/4a, 16-010 Wasilków, tel. 

+48 85 718 54 98 

• dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem, 

• dane będę przetwarzanie przez okres uczęszczania dziecka do szkoły 

• dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

• dane do inspektora danych osobowych są następujące: tel. 570 667 750, email: mail@dpo.bialystok.pl 

• odbiorcą danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Polna 1/4a, 16-010 Wasilków, 

tel. +48 85 718 54 98 

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

• dane podaję dobrowolnie 

• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

• w szkole jest zainstalowany system monitoringu działający całodobowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Administratorem danych osobowych w systemie monitorującym jest Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta, 

ul. Polna 1/4a, 16-010 Wasilków,  tel. +48 85 718 54 98 

Obszar kontroli monitoringu obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren szkoły. Więcej informacji uzyskać można w 

sekretariacie. 
 
 
………………………………………                                                                            ………………………………………. 
  Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                          Podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 
 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie potwierdza, że przyjął wniosek  
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. 

 

Wasilków, dn. …………………..                                                   …………………………………  
                                                                                        pieczątka i podpis osoby przyjmującej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oświadczenie 
dotyczące rodziny wielodzietnej 

 
 

 
Ja ........................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) 
 

zamieszkały: .......................................................................................................................... 
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) 

 

 
 
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za 
składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do oddziału 
przedszkolnego jest członkiem rodziny wielodzietnej1 
 
wraz z dzieckiem: 
 
................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola) 
 
rodzina wychowuje ..................................... dzieci. 
 
 
 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 
 
Data .......................                             ................................................................................... 

                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. nr 256,  poz. 2572 ze zm.) – 

wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
 



………………………………...............…
 

  (imię i nazwisko składającego oświadczenie)
 

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

 

                 (adres zamieszkania) 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA2 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........…... 
             (imię i nazwisko dziecka) 
kandydujące do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta 

Augusta w Wasilkowie oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

 

 

Data .......................                       ...................................................................................... 
                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

 
Data .......................                               ............................................................................... 

                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2
  zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,  poz. 2572 ze zm.) – 

samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem. 
 


