
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁ. ANDERSA W LESZCZYNIE 
 
 Leszczyna, dnia …………………………. 

 

WNIOSEK 
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego1 

 

 DYREKTOR 

 Publicznej Szkoły Podstawowej  

 im. Gen. Wł. Andersa w   

                                                                                              Leszczynie 

 

Dane osobowe2 kandydata i rodziców3 

Imię/imiona i nazwisko kandydata 
 

 

Data i miejsce urodzenia kandydata 
 

 

PESEL kandydata 
(jeśli brak to seria i numer innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

Imię/imiona i nazwiska rodziców 

MATKI: 

 

OJCA: 

 

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców kandydata i kandydata4 

 

 

 

 

 

Adresy poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

– o ile je posiadają 

MATKI: 

 

 

 

 

OJCA: 

 

 

 

 

Podanie kolejności wybranych 

publicznych przedszkoli, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego 

w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych. 

1. 

 

 
2. 

3. 

Potwierdzenie spełniania kryteriów na pierwszy etap rekrutacji wraz z  załącznikami 

potwierdzającymi stan faktyczny: 

• wielodzietność rodziny kandydata; 

 
TAK / NIE* 

• niepełnosprawność kandydata; TAK / NIE* 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 
TAK / NIE* 

                                                           
1Zgodnie z art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018.996 ze zm.) – 

kandydaci zamieszkali poza obwodem danej gminy, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
2Zgodnie z art. 150 w/w ustawy. 
3Zgodnie z art. 4 pkt. 19  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018.996 ze zm.), 
rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące piecze zastępczą nad 

dzieckiem. 
4Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 -  Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.), miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 
TAK / NIE* 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 
TAK / NIE* 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 
TAK / NIE* 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
TAK / NIE* 

*  podkreśl właściwe 

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 

z przyjmowaniem do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonym na podstawie 

ustawy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018.996 ze zm.). Administratorem 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której zgłoszenie zostało 

złożone. 

Oświadczenie rodzica: 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym 

i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.5 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły  zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2016.922 ze zm.).  

3. Zobowiązuję się do:  
✓ podania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka,  

✓ przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,  

✓ przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

dorosłą, zgłoszoną nauczycielowi, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

 

4. Wyrażam / nie wyrażam6 zgodę na upublicznianie wizerunku mojego dziecka na 

fotografiach z uroczystości szkolnych umieszczanych na tablicach i na stronie 

internetowej szkoły. 

5. Wyrażam / nie wyrażam7 zgodę na udział mojego dziecka w lekcjach religii.  
 

 

 

 …………………………………… 

         czytelny podpis rodzica 

                                                           
5Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997- Kodeksu karnego(Dz. U.2017.2204 ze zm.) - 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. 
6 Niepotrzebne skreślić. 
7 Niepotrzebne skreślić. 

Lp. 

Imię i nazwisko osób upoważnionych do odbioru 

dziecka 
Numer dowodu osobistego 

   

   

   


