
 

                                        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

do Przedszkola w Zespole Szkoły i Przedszkola nr 1    

                                       w Kasinie Wielkiej  na rok szkolny 2023/2024 

 

Wymieniony wyżej Zespół Szkoły i Przedszkola nr 1 w Kasinie Wielkiej będzie 
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka.  

Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli 
informacyjnej na końcu wniosku i na stronie internetowej placówki. 

I. DANE DZIECKA 

1. Imię/Imiona:  

2. Nazwisko:  

3.Data urodzenia:  

4. PESEL:  

5.Adres faktycznego zamieszkania:  

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW*/OPIEKUNÓW*/PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO 

PIECZĘ ZASTĘPCZĄ*: 
 

Dane matki dziecka*/opiekunki dziecka*/podmiotu sprawującego pieczę zastępczą                           

nad dzieckiem*/ 

1. Imię/Imiona:  

2. Nazwisko(a):  

3. Adres faktycznego zamieszkania:  

4. Adres poczty elektronicznej:  

5. Numer telefonu kontaktowego:  

 

Dane ojca dziecka*/opiekuna*/ podmiotu sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem* 

1. Imię/Imiona:  

2. Nazwisko(a):  

3. Adres faktycznego zamieszkania:  

4. Adres poczty elektronicznej:  

5. Numer telefonu kontaktowego:  

 

*  niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 



   INFORMACJE   DODATKOWE: 

Rodzic(e) przekazuje(ą) dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica(ców) za istotne, dane         o stanie zdrowia dziecka, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, itp. (określić jakie): 

 

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

 

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

III.1) I   ETAP REKRUTACJI 

Kryteria ustawowe, określone w art. 131, ust. 2, pkt 1-7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2020 roku, poz. 910, z późn.zm.):  

(Przy każdym kryterium należy skreślić niewłaściwą odpowiedź) 

Wielodzietność rodziny kandydata: TAK NIE 

Niepełnosprawność kandydata: TAK NIE 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata: TAK NIE 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata: TAK NIE 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata: TAK NIE 

Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie: TAK NIE 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą: TAK NIE 

Wielodzietność rodziny dziecka (kandydata) oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci. 

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. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych: 

• Wielodzietność rodziny kandydata – pisemne oświadczenie rodzica(ów) o wielodzietności rodziny dziecka, 

które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego wniosku. 

• Niepełnosprawność kandydata – kserokopia uwiarygodniona przez dyrektora placówki oświatowej orzeczenia           

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenia 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 426, z późn.zm.). 

• Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - kserokopia uwiarygodniona przez dyrektora placówki 

oświatowej orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważności                     

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej                               

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 426, z późn.zm.).    

• Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - kserokopia uwiarygodniona przez dyrektora placówki 

oświatowej orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego                           

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej                                      

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 426, z późn.zm.). 

• Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - kserokopia uwiarygodniona przez dyrektora placówki oświatowej 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 426, z późn.zm.). 

• Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kserokopia uwiarygodniona przez dyrektora placówki 

oświatowej prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu 

współmałżonka i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, które stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego wniosku.  

• Objęcie kandydata pieczą zastępczą – kserokopia uwiarygodniona przez dyrektora placówki oświatowej 

dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku                         

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 821, z późn.zm.). 

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych, o których mowa 

wyżej – Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 



 

 III.2) II  ETAP  REKRUTACJI: 

Kryteria samorządowe: określone przez organ prowadzący, tj. przez Gminę Mszana Dolna, wprowadzone 

Uchwałą nr XXXIV/350/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia  

kryteriów wraz z liczbę punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim 

etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Mszana Dolna (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 roku, poz. 2767), zgodnie z zapisem w art. 131, ust. 4 Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910, z późn.zm.):  

(Przy każdym kryterium należy skreślić niewłaściwą odpowiedź) 

 

Dziecko, które w 2023 roku objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub odroczone jest z realizacji obowiązku szkolnego. 
 

TAK 
 

NIE 

Dziecko, którego obojga rodzice*/prawni opiekunowie* wykonują pracę na podstawie 

umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pobierają naukę w systemie 

dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo 

rolne. 

 

 

TAK 

 

 

NIE 

Dziecko, którego jedno z rodziców*/prawnych opiekunów* wykonuje pracę na podstawie 

umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pobiera naukę w systemie 

dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo 

rolne. 

 

 

TAK 

 

 

NIE 

  Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tego przedszkola lub do szkoły podstawowej,                                 

w której funkcjonuje to przedszkole lub ten oddział przedszkolny w szkole podstawowej. 
 

TAK 
 

NIE 

Droga dziecka z  miejsca zamieszkania do przedszkola nie przekracza 3 km. TAK NIE 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów samorządowych: 

• Dziecko objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub odroczone jest z realizacji 

obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym przeprowadzania postępowa rekrutacyjnego – pisemne oświadczenie 

rodzica(ców) o dacie urodzenia dziecka, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego wniosku lub kserokopia 

uwiarygodniona przez dyrektora placówki oświatowej decyzji o odroczeniu dziecka z realizacji obowiązku 

szkolnego. 
• Dziecko, którego obojga rodzice/prawni opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę                                 

lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą pozarolniczą 

działalność gospodarczą, lub prowadzą gospodarstwo rolne – pisemne oświadczenie obojgu rodziców                                     

o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego wniosku. 
• Dziecko, którego jedno z rodziców*/prawnych opiekunów* wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę                     

lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pobiera naukę w systemie dziennym  lub prowadzi pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne – pisemne oświadczenie jednego z rodziców                                  

o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego wniosku. 
• Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tego przedszkola lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje                           

to przedszkole lub ten oddział przedszkolny w szkole podstawowej – pisemne zaświadczenie dyrektora placówki 

oświatowej. 
• Droga dziecka z miejsca zamieszkania do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

w której zorganizowany jest ten oddział przedszkolny nie przekracza 3 kilometrów – oświadczenie rodzica(ców)                      

o odległości z domu do przedszkola dziecka nieprzekraczającej 3 kilometrów, które stanowi załącznik Nr 6                       

do niniejszego wniosku.       

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, po których mowa wyżej Komisja 

Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

 
 
 
 
 



IV. PREFERENCJE WYBORU PRZEDSZKOLA*/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO*: 
 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka  do więcej                        

niż jednej publicznej placówki przedszkolnej, zobowiązany jest wpisać nazwę i adres 

przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 
 

Preferencja: Nazwa przedszkola, szkoły podstawowej oraz adres placówki: 

Pierwszy wybór:  

Drugi wybór:  

Trzeci wybór:  

 

 
                                                                                     ................................................................................ 
                                                                                     (czytelny podpis rodzica(ców) lub prawnego opiekuna       

                                                                                                          podmiotu sprawującego pieczę zastępczą). 

……………………..…..,  dnia ………………………    
 

* niepotrzebne skreślić 
 

V. OŚWIADCZENIE:   
1. Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej z art. 233, §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku                         

– Kodeks karny (Dz.U. z 2020 roku, poz.1444, z późn.zm.) o treści:  

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8” 

- oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.   

2. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik                                   

do „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”. 

3. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z zasadami i terminami rekrutacji do Przedszkola w Zespole 

Szkoły i Przedszkola nr 1 w Kasinie Wielkiej  na rok szkolny 2023/2024 udostępnionymi na terenie 

placówki oświatowej 

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

(miejscowość, data złożenia oświadczenia i czytelny podpis rodzica składającego oświadczenie) 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 
 
 
 



W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Waszego dziecka w celu rekrutacji do 

placówki informujemy: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest  Zespół Szkoły i Przedszkola nr 

1 w Kasinie Wielkiej tel 18/3314094, e-mail: sp1kasinawielka@mszana.pl Kontakt z naszym IOD umożliwiamy 

pod adresem : iod@pq.net.pl lub przez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.   

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji następujących zadań: 

< rekrutacji dzieci do placówki oświatowej; 

< przygotowania placówki na ich pobyt. 

3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia sprostowania                 lub 

usunięcia  danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, które 

musimy wypełnić lub też w interesie publicznym), wniesienia sprzeciwu (dot. danych przetwarzanych w interesie 

publicznym), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody). 

4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

5. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki nastąpi zmiana przetwarzania danych osobowych i będziemy przetwarzać 

Państwa dane i dziecka w następujących celach:   

< dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,  

< promocji jednostki. 

Dane do nowych celów przetwarzania danych osobowych pozyskamy z dokumentacji rekrutacyjnej, z bazy danych 

centralnej S.I.O. lub bezpośrednio od rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.  

6. W nowych celach przetwarzania danych osobowych będą przysługiwały analogiczne prawa, jak opisane                             w 

pkt 3 i 4. 

7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą placówkę oświatową w celach 

dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i promocyjnych uzyskają Państwo na stronie internetowej naszej szkoły, 

pod adresem: zpokasinawielka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń naszej placówki oświatowej.        

                                                                                  
 
 
                                                                                                           …………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                     (czytelny podpis rodzica(ców) lub prawnego opiekuna       

                                                                                                          podmiotu sprawującego pieczę zastępczą).  
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