
 
……………………………………………                  
   Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
…………………………………………… 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
 

    Dyrektor 
         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Woli Rzeczyckiej 
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 
do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej 

 
1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA/KANDYDATA  

 
IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO   

DATA I MIEJSCE URODZENIA   

ADRES ZAMELDOWANIA   

ADRES ZAMIESZKANIA   

PESEL   
 

       2.   DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
 

Matka Ojciec 

IMIĘ  IMIĘ  
NAZWISKO  NAZWISKO  
Adres 
zamieszkania 

 Adres 
zamieszkania  

 

Telefony kontaktowe : 
 

Telefony kontaktowe : 
 

Adres e-mail Adres e-mail 
 
 
KRYTERIA  USTAWOWE PRZYJĘCIA  DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   
        Tak Nie 
1. Wielodzietność rodziny kandydata   
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   
OGÓŁEM  ILOŚĆ  PUNKTÓW   

 
 
 
    5.   DODATKOWE KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DO ODZIAŁU 
PRZEDSZKOLNEGO  (        

Tak Nie 



1. Dziecko którego rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący pracuje/uczy 
się w trybie dziennym/ prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą 

  

2. Dziecko, którego oboje rodziców/ prawnych opiekunów pracuje/uczy się w 
trybie dziennym/prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą 

  

3. Dziecko, którego miejscowość zamieszkania mieści się najbliżej siedziby 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

  

4. Dziecko, które posiada rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

  

OGÓŁEM  ILOŚĆ PUNKTÓW   
 
6.   ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW  
 

 

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. O wszelkich zmianach 
będziemy informowali na bieżąco  

                              
                                                                                       ……………………………………                                       
…………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                                                                                   Czytelny podpis rodzica kandydata 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
rekrutacji i realizacji procesu dydaktycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2018r. poz. 1000 z późn. zm.). Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 
konkursów i uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie 
zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji i promocji szkoły 
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.  i o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych Dz. U. 2018  poz.1191 z późn. zm.) 
 

                                 ........................................................... 
                                                                                                  (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017 r. poz.59).  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której 
zgłoszenie zostało złożone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


