
      ………………………………………..                                        Żdżary,…………………  
        Imię i nazwisko kandydata  

     

    ………………………………………… 
      Adres do korespondencji 
 

    ………………………………………… 

 
 

      Pan Grzegorz Markowicz 
     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach  
     Żdżary 75 A, 39 -215 Czarna 

 

 

 

Zgłoszenie/Wniosek 

Przyjęcia dziecka do: oddziału przedszkolnego –„0”,  

w Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach 

 

w roku szkolnym 2023/2024 

 
1. Dane osobowe kandydata i rodziców   

 
1.  Imię/imiona i nazwisko 

kandydata/dziecka 
 

2. Data urodzenia kandydata/dziecka 

 

 

3. Miejsce urodzenia 
 

 

4. PESEL kandydata 
5. W przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

           

 

6. Imię i nazwisko rodziców 
kandydata/dziecka 

Ojca Matki 

7. Adres 
zamieszkania 

rodziców/ 

opiekunów 

8. Miejscowość, 
nr domu 

 

9. Poczta - kod 

pocztowy 

 

10. Adres 
zameldowania 
jeżeli jest inny 

niż adres 

zamieszkania 

rodziców 

11. Miejscowość, 
nr domu 

 

12. Poczta - kod 

pocztowy 

 

13.  Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata –  

 

14. OBOWIĄZKOWE! 

Ojca Tel. 

e-mail: 

Matki Tel. 

e-mail: 

 

   Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 



przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE. L. Nr 
119, s. 1). 

** zaznaczyć właściwe 

 
 

……………………………..     ……………………………………………. 
                    ( data )             czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica prawnego opiekuna 

 

 

………………………………………….    …………………………………………….. 
                    ( data )             czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica prawnego opiekuna 

 

WAŻNE!! 

Musi być podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów 

Brak jednego podpisu – podanie nie będzie brane pod uwagę 

 

 
    Potwierdzenie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.  
 

 

…………………………………….. 
Data, podpis oraz pieczęć dyrektora 

 

 
  Pouczenie  

 
       1.  Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
       2.  Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest  Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej do którego wniosek został złożony. 

 
1
      Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., 

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
2
      Zgodnie z art. 20t ust. 1 u.s.o., wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice 

posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla 

skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.  
3
      Zgodnie z art. 20c ust. 1 u.s.o., do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

danej gminy. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
5
      Zgodnie z art. 20t ust. 1 pkt 5 u.s.o., wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany 

taką informację podać. 
6
      Zgodnie z art. 20c ust. 2 i 3 u.s.o., w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
7
      Zgodnie z art. 20t ust. 6 u.s.o. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
8
      Wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721 z późn. zm.) 
9
      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 


