
 

 

WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOTWÓRSKU 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Data wpływu do szkoły 
 
 
Liczba załączników: ……….….. 

 

Proszę o przyjęcie …................................................................................ PESEL: ………............................................ 
                                                                    (imię i nazwisko dziecka)  

ur. dnia …................. 20……. r. w ……………………………. do Punku Przedszkolnego przy Szkole Podsta-

wowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiegow Rogotwórsku.  
 

Adres zamieszkania dziecka*: …..................................................................................................................................…… 

Adres stałego zameldowania dziecka: ..........................................................................................................................… 

 
* Pouczenie: zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego: miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych  potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych adresowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fał-

szywego oświadczenia.    

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

 (czytelny podpis matki  lub  ojca / opiekuna prawnego) 

  

I. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH DZIECKA:       

 Matka/opiekunka prawna       Ojciec/opiekun prawny  

Imię i nazwisko     

Adres zamieszkania    

Miejsce pracy (pełna nazwa z adresem)    

Godziny pracy    

Nr tel. do kontaktu z rodzicem    

Adres poczty elektronicznej    
 

II. SPEŁNIONE KRYTERIA PRZYJĘĆ (w przypadku spełniania danego kryterium proszę wpisać TAK) 

Uwaga: Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zawarte  

we WNIOSKU lub zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności. 
wielodzietność rodziny kandydata – sposób udokumentowania: oświadczenie o wychowywaniu w ro-

dzinie co najmniej trojga dzieci złożone poprzez wpisanie TAK na wniosku 
   

niepełnosprawność kandydata – sposób udokumentowania: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-

nego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-

sprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabi-

litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U .z 2023 poz.100,173,240) 

  

 

niepełnosprawność jedne-

go lub obojga rodziców 

kandydata 

sposób udokumentowania: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dziecka wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełno-

sprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U .z 

2023 poz.100,173,240) 

  

niepełnosprawność ro-

dzeństwa kandydata 

  

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – sposób udokumentowania: prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu małżonka oraz oświadczenie o samotnym wy-

chowywaniu dziecka/dzieci  i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

  

objęcie kandydata pieczą zastępczą – sposób udokumentowania: dokument potwierdzający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  (Dz.U. z 2022r. poz.447, 1700, 2140) 

   



 
 

III. ZGŁOSZENIE DZIECKA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE:  
Dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej*: 

• W ciągu 5 godzin dziennie, w których punkt przedszkolny realizuje tylko podstawę progra-

mową bez zajęć dodatkowych  

• W ciągu 6 godzin dziennie, to jest z jedną godziną zajęć dodatkowych, płatnych po 1 zł za 

godz., realizowanych w dwóch jednostkach lekcyjnych po 30 minut, w wybrane dni  
* Proszę wstawić znak X w odpowiedni kwadracik.  

 

Zadeklarowane godziny pobytu dziecka będą podstawą do podpisania umowy.  
 

IV. ZGŁOSZENIE DZIECKA NA POSIŁEK (wstawić znak X obok wybranej/wybranych wersji) 

                  

V. DOTYCZY DZIECI KORZYSTAJACYCH Z DOWOZU 

Odległość z domu do punktu przedszkolnego wynosi ………….. km 

Dziecko będzie  objęte dowozem szkolnym 

(zaznaczyć właściwe znakiem X) 
TAK 

 

 
NIE 

 

 
 

VI. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (zaznaczyć właściwe X) 

 

VII. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY 
W przypadku braku miejsc w Punkcie Przedszkolnym w Rogotwórsku, proszę przekazać wniosek 

dziecka do placówki dysponującej wolnymi miejscami: 
Jako placówkę drugiego wyboru wskazuję  
 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych po-

twierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we WNIOSKU oraz w załączonych 

dokumentach. Podanie danych nieprawdziwych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola lub nie-

uznaniem punktacji w danym kryterium. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi szkoły 

wszelkich zmian danych zawartych w niniejszym WNIOSKU.  
 

 

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

                                                                        ( czytelny  podpis matki  lub  ojca /opiekuna prawnego) 

  

KRYTERIA DODATKOWE (w przypadku spełniania danego kryterium proszę wpisać TAK) 

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Dotyczy również 

samotnego rodzica – udokumentowane oświadczeniem (wpisaniem TAK) na WNIOSKU lub sto-

sownym  zaświadczeniem 

  

Jedno z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnopraw-

nej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – udokumen-

towane oświadczeniem (wpisaniem TAK) na WNIOSKU lub stosownym  zaświadczeniem 
  

Rodzeństwo kandydata, które również w roku 2023/2024 uczęszczać będzie do  tego przed-

szkola – wpisać imię i nazwisko brata/siostry…………………………………………………………………………   

Zadeklarowana liczba godzin dodatkowych, z których dziecko będzie korzystać – nale-

ży wpisać liczbę godzin zajęć dodatkowych, z których dziecko będzie korzystać w roku szkolnym 

2023/2024 – zgodnie z deklaracją w punkcie III poniżej. 
Przewidywane są następujące zajęcia: 

Język angielski: 2 razy w tygodniu po pół godziny 

Rytmika: 1 raz w tygodniu, godzina 

  

Dziecko będzie jadło posiłek przynoszony z domu  TAK  NIE  

Dziecko będzie korzystało z płatnego obiadu TAK  NIE  

Dziecko będzie korzystało z obiadu finansowanego przez M-GOPS  TAK  NIE  

Dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy szkolnej 
(zaznaczyć właściwe znakiem X) 

TAK  NIE  



2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku, w systemach informatycznych szkoły oraz 

organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź-

niejszymi zmianami).  
 

 

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

                                                                        ( czytelny  podpis matki  lub  ojca /opiekuna prawnego) 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2023/2024 i przyjmuję je do stosowania. 

 
 

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

                                                                        ( czytelny  podpis matki  lub  ojca /opiekuna prawnego) 
 

 

UWAGA 

Wypełniony wniosek z załącznikami  należy przekazać do kancelarii Szkoły Podstawo-

wej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 24 marca 2023 roku do godz. 12.00. 

 

 
 

W Y P E Ł N I A   KOMISJA REKRUTACYJNA  

Punktacja Komisji Rekrutacyjnej:  
              KRYTERIA USTAWOWE KRYTERIA DODATKOWE  
                  kryterium punktacja Kryterium punktacja  

wielodzietność rodziny kandydata 

 

 

 

 

 

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują 

pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. Dotyczy również sa-

motnego rodzica.  

 

 

 

 

 

 niepełnosprawność kandydata  
Jedno z rodziców kandydata pracuje,  wykonu-

je pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą  

 

 

 

 

 niepełnosprawność jednego  
 lub obojga rodziców kandydata 

 

 

 niepełnosprawność rodzeństwa 
 kandydata 

 

Rodzeństwo kandydata, jest już   
wychowankiem tego przedszkola  

 

samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie 
 

 
Zadeklarowana liczba godzin dodatkowych, z 

których dziecko będzie korzystać  

 

objęcie kandydata pieczą zastępczą  

Łączna liczba punktów z kryte-

riów ustawowych 
 Łączna liczba punktów z kryteriów   

dodatkowych  
 

 

                                                                            

 
 Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:  

 
 

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

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA / REKRUTACJA/ 

 
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława 

Marzyńskiego w Rogotwórsku, z którą można się skontaktować telefonicznie pod nr: 24 260 10 

28 lub drogą mailową na adres: sprogotw@poczta.onet.pl   

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sprogotw@poczta.onet.pl   

 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem 

rekrutacji do przedszkola. 

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanki art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO)  - realizacja 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe (Dz.  U.  z  2021,  poz.  1082 z późn. zm.); art. 9 ust. 2 lit. 

„g” RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 

proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 

odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane 

dotyczą tj.: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe. 

 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

6) Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: zgodnie z art. 160 ustawy Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) do końca okresu, w którym dziecko korzysta z 

wychowania przedszkolnego; przez okres roku - w przypadku nieprzyjęcia dziecka do 

przedszkola. 

 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych 

danych. 

 

8) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy:  

00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa 

danych osobowych, które Państwa dotyczą. 

 

mailto:sprogotw@poczta.onet.pl
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