
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 12/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu  
z dnia 18 lutego 2022r. 

 

ZASADY REKRUTACJI  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r., poz. 1915) 

2. Art.154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1082) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
(Dz.U. z 2019, poz. 1737) 

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

5. Uchwała Nr181/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest  Gmina Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

6. Uchwała Nr 135/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała 
Wieś 

7. Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów 
przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 
2022/2023. 

I. Obowiązek przedszkolny : 

1. Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku 3 – 5 lat  
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 3 lata. 

2. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 6 letnich  
(w roku szkolnym 2022/2023 rocznik 2016). Obowiązek ten rozpoczyna się  z początkiem 
roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 9 roku życia. 

II. Informacje ogólne: 

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej w Podgórzu w roku szkolnym 2022/2023 nie biorą udziału  
w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Deklarację, o której mowa powyżej rodzice 
otrzymują w oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko. 

Składanie deklaracji o których mowa w pkt.1 odbywa się w terminie do 28 lutego 2022 roku 
w sekretariacie szkoły. 

2. Dzieci 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania 
przedszkolnego zamieszkałe na obszarze Gminy Mała Wieś oraz zamieszkałe na terenie  
Gminy i Miasta Wyszogród w miejscowości Rakowo przyjmowane są z urzędu po złożeniu 



przez rodziców „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Podgórzu na rok szkolny 2022/2023”. 

3. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci, którym gmina zobowiązana jest zapewnić na 
mocy odrębnych przepisów miejsce do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie starających się o przyjęcie dzieci 3 – 5  letnich do oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podgórzu składają „Wniosek o przyjęcie dziecka 
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podgórzu na rok szkolny 2022/2023”.  

5. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjmowane do oddziału przedszkolnego, tylko 
jeżeli są wolne miejsca w oparciu o złożony przez rodziców „Wniosek o przyjęcie dziecka 
spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Podgórzu na rok szkolny 2022/2023”. 

6. Wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski rodzice/prawni opiekunowie wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów składają w 
terminie od 01 marca 2022r.  do 15 marca 2022 r. w sekretariacie szkoły. 

7. Formularze są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej  pod adresem   
www.sppodgorze.pl w zakładce REKRUTACJA 

 
III. Rekrutacja 
 

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc postępowanie 
rekrutacyjne na pierwszym etapie odbywa się w oparciu o tzw. Kryteria ustawowe o których 
mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe, a następnie o kryteria dodatkowe. 

KRYTERIA USTAWOWE 

1. wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt 

2. niepełnosprawność kandydata 2 pkt 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 2 pkt 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 2 pkt 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 2 pkt 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt 

KRYTERIA DODATKOWE 

1. Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu oraz dzieci, którym gmina zobowiązana jest 
zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji 
prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego 

10 pkt 

http://www.sppodgorze.pl/


2. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie wykonują pracę na 
podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

5 pkt 

3. Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun wykonuje pracę na 
podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

2  pkt 

4. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do oddziału 
przedszkolnego lub/i do Szkoły Podstawowej w Podgórzu 

 4 pkt 

 

2. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 
wynosi 2 pkt. 

3. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowani są pozostali kandydaci.  

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły, złożona z co najmniej z 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole. Dyrektor wyznacza 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 

b. podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko 
kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu   kandydata do 
oddziału przedszkolnego; 

c. komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany; 

d. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału 
przedszkolnego, zawierającej imiona i nazwisko kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
lub informację o liczbie wolnych miejsc; 

e. listy, o których mowa powyżej, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska 
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Dzień podania do publicznej 
wiadomości listy jest określany w formie adnotacji   umieszczonej na tej liście i opatrzonej 
podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 

f. sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych; 

g. ustalenie trybu odwoławczego, w przypadku nieprzyjęcia kandydata do  oddziału 
przedszkolnego. 

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z 
wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami oraz 
ustala dni i godziny posiedzeń komisji. 

7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi 
dniami i godzinami posiedzeń komisji. 

9. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co 
najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 



10. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji 
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra 
osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli. 

11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji 
rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na 
posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół 
podpisuje przewodniczący członkowie komisji rekrutacyjnej. 

12. Do protokołów postepowania rekrutacyjnego załącza się: 
a. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
b. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 
IV. Tryb odwoławczy 
 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 
nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.  

2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego sporządza się w terminie 
5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera 
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, 
oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3.  Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odwołania.  

5. Rozstrzygnięcie dyrektora szkoły może zostać zaskarżone w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.  

6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy, o których mowa w 
podstawie prawnej niniejszego regulaminu. 

 
V. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego 

Lp. Rodzaj czynności Termin 
Termin 
postępowania 
uzupełniającego 

1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 
Podgórzu wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

01.03. 2022r. –     
15.03.2022r. 

25.04.2022 – 
07.05.2022 r. 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do  oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 
Podgórzu i  dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym w tym wykonania przez 
przewodniczącego czynności wymienionych w 
Art. 150 ust.7 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 910 z 
późn. zm.) 

16.03.2022r. – 
25.03.2022 r. 

09.05.2022r. – 
18.05.2022 r. 



3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

28.03.2022 r. 19.05.2022 r. 

4.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Podgórzu  w postaci pisemnego 
oświadczenia. 

29.03.2022r. – 
08.04.2022 r. 

20.05.2022r. – 
27.05.2022 r. 

5.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

11.04.2022 r. 30.05.2022 r. 

 
Formularze 
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w oddziale przedszkolnym. 
Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej 
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



………………………………………  
                                                                                                       (miejscowość, data)  

……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA  
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

Deklaruję, że moje dziecko będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

w Podgórzu w roku szkolnym 2022/2023.  

1. Dane dziecka:  

Imiona i nazwisko dziecka  

 

Data i miejsce urodzenia  

 

PESEL dziecka  

 

Adres miejsca 

zamieszkania 

 

 

Adres zameldowania  

 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

Imiona i nazwisko  matki/opiekunki prawnej ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

 

Adres poczty elektronicznej   

Nr telefonów kontaktowych   



3. Oświadczam, że  

a) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że dane 

przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i niezwłocznie powiadomię 

dyrektora szkoły  o zmianie danych zawartych w deklaracji.  

 

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

(miejscowość, data)                                              (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

4. Oświadczam, że  

 

a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),  

b) Wyrażam zgodę\ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach 

papierowych i elektronicznych, w tym internetowych promujących placówkę.  

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                              (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 

 5. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora 

 

 …………………………………………….  
                                                                                              (podpis dyrektora szkoły)  

 
 
 
 
 
 

 niepotrzebne skreślić 

 
…………………………………  

Miejscowość, data  
…………………………………… 



 imię i nazwisko wnioskodawcy  
 
 
 
……………………………………  
adres zamieszkania  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, iż dziecko.............................................................................................. kandydujące 
                                                            imię i nazwisko 
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podgórzu jest członkiem rodziny  
 
wielodzietnej1 .  
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 
 
 

…………………………….  
podpis wnioskodawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
 
1 zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe - wielodzietność rodziny 
oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
 



WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ w PODGÓRZU   

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

(Wniosek wypełniają rodzice dziecka. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Przy 

oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE 

DZIECKA 

 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL  

data urodzenia  miejsce urodzenia: 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość 

gmina  Powiat 

 

ADRES ZAMELDOWANIA  DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość 

gmina  Powiat 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA 

DANE OSOBOWE MATKI  

imię  

nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA  

ulica  nr domu  nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość 

gmina  Powiat 

Telefon kontaktowy  Adres e-mail 



 

DANE OSOBOWE OJCA  

imię   

nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA  

ulica  nr domu  nr mieszkania 

kod pocztowy  Miejscowość 

gmina  Powiat 

Telefon 

kontaktowy 

 Adres e-mail 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

 (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X") 

Kryteria obowiązkowe (art. 150 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1082 z późn. zm.) 

 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata  

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

 

2. Niepełnosprawność kandydata  

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573) 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 573). 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 573) 

 



5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573) 

 

 

 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie załącznik: prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem). 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą załącznik: dokument potwierdzający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821). 

 

 

KRYTERIA DODATKOWE 

1.  kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu 
zamieszkujący w obwodzie Szkoły Podstawowej w Podgórzu 

 

2. kandydaci, którym gmina zobowiązana jest zapewnić na mocy odrębnych przepisów 
miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego 

 

3. zatrudnienie obojga rodziców kandydata  

4.  zatrudnienie jednego z  rodziców kandydata  

5.  kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub/i do Szkoły 
Podstawowej w Podgórzu 

  

Oświadczenia 

Oświadczam, że:  

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),  

b) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach 

papierowych i elektronicznych, w tym internetowych promujących placówkę. 

 ………………………            …………………………….                            ………………………  
(miejscowość, data)              (czytelny podpis matki)                               (czytelny podpis ojca)  

c) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że dane 

przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i niezwłocznie powiadomię 

dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji.  

…………………………….           ……………………………….                        ………………………  
(miejscowość, data)                      (czytelny podpis matki)                             (czytelny podpis ojca)  



Dnia ………………………… 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMELDOWANEGO POZA OBWODEM SZKOŁY DO 
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU    

NA ROK SZKOLNY 2022/2023  
 

Wniosek kieruję do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu. W związku z ubieganiem się o 
przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego wnoszę o przyjęcie: 

DANE IDENTYFIKACYNE DZIECKA 

Imię/imiona  

nazwisko  

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL- seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

Data urodzenia dzień miesiąc rok 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW  

 matka  Ojciec 

imię   

nazwisko   

telefon 

kontaktowy 

  

adres e-mail   

A D R E S Y   Z A M I E S Z K A N I A 

 dziecko matka ojciec 

miejscowość  

 

  

ulica    

nr domu, nr 

mieszkania 

   

kod pocztowy  

 

  

poczta    



 

A D R E S   Z A M E L D O W A N I A  D Z I E C K A 

Miejscowość  

Ulica  

nr domu, nr mieszk.  

kod pocztowy  

Poczta  

 

Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podgórzu 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Ustawą o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r., poz. 1915) proszę o podanie informacji, 
które będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do oddziału 
przedszkolnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy 
zaznaczyć właściwy kwadrat. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” oznacza, że rodzic nie chce 
udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia „ODMOWA” w trakcie 
rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. 
 

KRYTERIA USTAWOWE 

Kandydat  zamieszkały na terenie gminy Mała Wieś  TAK         NIE          ODMOWA 

Kandydat  pochodzi z rodziny wielodzietnej  TAK         NIE          ODMOWA 

Kandydat jest niepełnosprawny  TAK         NIE          ODMOWA 

Jeden z rodziców kandydata jest niepełnosprawny  TAK         NIE          ODMOWA 

Oboje rodzice kandydata są niepełnosprawni  TAK         NIE          ODMOWA 

Rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne  TAK         NIE          ODMOWA 

Kandydat jest samotnie wychowywany w rodzinie  TAK         NIE          ODMOWA 

Kandydat  jest objęty pieczą zastępczą  TAK         NIE          ODMOWA 

KRYTERIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

Kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu 

przygotowaniu przedszkolnemu 

 TAK         NIE          ODMOWA 

Kandydaci zamieszkujący w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Podgórzu 

 TAK         NIE          ODMOWA 

Zatrudnienie obojga rodziców kandydata  TAK         NIE          ODMOWA 

Zatrudnienie jednego z rodziców kandydata  TAK         NIE          ODMOWA 

 



OŚWIADCZENIE 

a) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że dane 

przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i niezwłocznie 

powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji.  

 

…………………………….       ……………………………….               ………………………  
(miejscowość, data)                  (czytelny podpis matki)                    (czytelny podpis ojca)  

 

b) Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i szkół 

wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której 

kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących 

komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania 

okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.  

 

…………………………….       ……………………………….               ………………………  
(miejscowość, data)                  (czytelny podpis matki)                    (czytelny podpis ojca)  

 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),  

d) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach 

papierowych i elektronicznych, w tym internetowych promujących placówkę. 

 

 

         …………………………….           ……………………………….                ………………………  
             (miejscowość, data)                      (czytelny podpis matki)                (czytelny podpis ojca)  

 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2021r., poz. 1915). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych 

informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji 

do oddziału przedszkolnego lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do 

pierwszeństwa w kwalifikacji. 

 


