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Wypełnia przedszkole
 

Data złożenia  

Godzina złożenia  

Nr ewidencyjny  

   
 

Wniosek  zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 

dla dzieci urodzonych 2016r., 2017r. i 2018 r. 
        

           Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu służą jako materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przedszkola 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić WIELKIMI LITERAMI ) 

NAZWISKO   

IMIONA  

PESEL             

Data urodzenia i miejsce urodzenia  
 Adres zamieszkania Adres zameldowania 

Miejscowość  z kodem   

Ulica, nr domu i mieszkania   
 

                                                       

Kryteria ustawowe 

Lp. Kryteria Zaznaczyć właściwe Należy dostarczyć 

1.  
Wielodzietność rodziny 

kandydata 
 TAK  NIE      ODMOWA 

Oświadczenie o  wielodzietności rodziny kandydata                   

2.  

Niepełnosprawność kandydata  TAK  NIE      ODMOWA 

Oświadczenie 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U.  

z 2020r. poz. 426 ze zm.) 

Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a&1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1962r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata. 

3.  Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata 
 TAK  NIE      ODMOWA Jak wyżej 

4.  Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 
 TAK  NIE      ODMOWA Jak wyżej 

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 
 TAK  NIE      ODMOWA Jak wyżej 

6.  

Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 
 TAK  NIE      ODMOWA 

Prawomocny wyrok  sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz o 

niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Dokument składa 

się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a&1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1962r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 

dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

7.  

Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 
 TAK  NIE      ODMOWA 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie                             

z ustawą z dnia   9 czerwca 2011 r.     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej    (Dz. U. z 2020. poz. 821 ze zm.) 

Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a&1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1962r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu 

Kryteria organu prowadzącego   

drugiego etapu  postępowania 
 Oświadczenia 

8.  
Kandydat urodzony 2015r. realizuje 

roczne przygotowanie przedszkolne  
 TAK  NIE      ODMOWA -------------------------- 

9.  

Kandydat, którego obydwoje rodzice lub 

rodzic samotnie wychowujący kandydata 

pracują lub studiują w systemie 

stacjonarnym 

 TAK  NIE      ODMOWA 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo w postaci 

urzędowo poświadczonego,zgodnie z art. 76a kodeksu postępowania adminis

tracyjnego, zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o stacjonarnym 

systemie studiów. 

10.  Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy 

Malczyce 
 TAK  NIE      ODMOWA Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata. 

11.  
Kandydat, którego rodzeństwo 

kontynuuje wychowanie przedszkolne w 

roku, na który prowadzona jest rekrutacja  

 TAK  NIE      ODMOWA Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata. 

12.  

Kandydat posiadający opinię z publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej 

wskazującą konieczność objęcia 

wychowaniem przedszkolnym. 

 TAK  NIE      ODMOWA 
Opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazująca 

konieczność objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym. 

13.  
Kandydat  kontynuuje edukację po 

Żłobku Publicznym „Szczęśliwe Misie”  w 

Malczycach 
 TAK  NIE      ODMOWA Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata. 
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III. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka / opiekunka  Ojciec/ opiekun  

IMIĘ    

NAZWISKO   

                                                    Adres zamieszkania 

Miejscowość z kodem   

ulica, nr domu i mieszkania   

                                                   Numery telefonów kontaktowych 

Komórka   

Domowy / kontaktowy   
 

 

IV. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU  

7.30 –12.30 ― czas  bezpłatny 
1. Planowany pobyt dziecka płatny od godz. ………...................…do godz.…….…… 

np. 6.30-7.30 tj. 1 godz. płatna + 12.30 do 15.30 tj. 3 godz. płatne (razem 1+3= 4 godziny płatne) 

Proszę o przemyślane deklarowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Zgodnie z zadeklarowanymi godzinami 

pobytu dziecka zostanie podpisana Umowa o świadczeniu usług. 

2. Deklarowane posiłki*: śniadanie  o godz. 8.15   II śniadanie  o godz.11.00              obiad  o godz.13.15 
 

* Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 

3. Dotyczy tylko dzieci 5-letnich (ur.2016): Czy Państwa dziecko będzie dojeżdżało autobusem szkolnym ¹ - 
dotyczy dzieci z Mazurowic, Ruska, Chomiąży , Rachowa, Wilczkowa , Wilczkowa Kol. , Kwietna , Dębic                                

□TAK       □NIE                    proszę podkreślić z jakiej miejscowości 

Czy dziecko będzie wracało autobusem szkolnym po godzinie 12.30 □TAK       □NIE 
 

       V. OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  TREŚCI   ZGŁOSZENIA  

1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym  (za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze 

skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków). 

2. Zobowiązuję się do :  

a) przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

b) podawania do wiadomości przedszkola wszystkich zmian w podanych wyżej informacjach, 

c) przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka (przedszkole zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dziecka chorego), 

d) uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola oraz w innych mediach TAK / NIE* 
     *niewłaściwe skreślić 

W przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, podać kogo i w jakim zakresie dotyczy oraz 

dołączyć kopię dokumentu ograniczającego prawa rodzicielskie 
    

 

                                                               OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW RODO 
 

Klauzula dla naboru do przedszkola  

lub kontynuacji wychowania przedszkolnego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

RODO, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku/deklaracji jest Publiczne Przedszkole w Malczycach z siedzibą 

przy ul. Klonowej 1, 55-320 Malczyce. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Barańskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: 

iod4@synergiaconsulting.pl. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6. ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), w związku z art. 150, 151, 

152, 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych obowiązku z realizacją procesu rekrutacji do 

publicznych przedszkoli oraz na potwierdzeniu woli kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci przyjętych do publicznego przedszkola. 

4. Ma Pani/Pan prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości kontynuacji wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.  
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres 

niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- upłynął okres w jakim Administrator był zobowiązany przechowywać dokumentację rekrutacyjną, 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Publiczne Przedszkole w Malczycach nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego i organizacji międzynarodowej.  
 
 

 

 

 
 

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

 
 

Podpis matki/prawnej opiekunki                                                                                    Podpis ojca/prawnego opiekuna 
 

                                                      Malczyce dnia …………………..2021 


