
………………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
 

........................................................ 
 
 

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

 

Dyrektor 

Zespołu Placówek Oświatowych 
w Łomazach 

 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Łomazach 

 

 
I  Dane osobowe dziecka - kandydata i rodziców/prawnych opiekunów 

 

 Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL            

Imię/ imiona   

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica 
 Nr domu/ nr 

mieszkania 

 

Gmina  Powiat  

Województwo    

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie poradni psych.- pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju (należy zakreślić odpowiedź) 

TAK NIE 

Nr orzeczenia/opinii  

Poradnia, która wydała 

orzeczenie /opinię 

 

Dodatkowe informacje 

o dziecku 
(np. informacje  o stanie 

zdrowia, które mogą  mieć 

znaczenie   podczas   pobytu  w 

 



 
 

II DANE OSOBOWE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) 

1. Imiona i nazwiska rodziców/ 
prawnych opiekunów dziecka - 
kandydata 

Matki  

Ojca  

2. Adres zamieszkania rodziców/ 
prawnych opiekunów 
(Wpisać jeżeli inny niż adres 
zamieszkania dziecka) 

Matki  

Ojca  

3. Adres poczty elektronicznej 
rodziców/ prawnych 
opiekunów kandydata 

Matki  

Ojca  

4. Numery telefonów rodziców/ 
prawnych opiekunów 
kandydata 

Matki  

Ojca  

 

 
III  INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH 

w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082) 
 

Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia ODMOWA PODANIA 
DANYCH, kryterium, którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy 
kwalifikowaniu dziecka do przedszkola. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania – 
w przypadku udzielania odpowiedzi TAK dla danego kryterium, należy razem z Wnioskiem 
złożyć odpowiednie oświadczenia. 
 
Lp. Kryteria podstawowe 

 

1. 
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej 
dzieci) 

 

Tak / Nie/ Odmowa podania danych 

 

2. 
Niepełnosprawność kandydata 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

 

Tak / Nie/ Odmowa podania danych 

 

3. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata  

 

Tak / Nie/ Odmowa podania danych 

 
4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   
Tak / Nie/ Odmowa podania danych 

 
5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   
Tak / Nie/ Odmowa podania danych 

 
6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
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 

 
Tak / Nie/ Odmowa podania danych 

przedszkolu; dodatkowe 

informacje przekazywane 

dobrowolnie przez rodzica / 

opiekuna prawnego, zgodnie  

z art.155 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 roku – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz.1082) 



 
  7. 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument 
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. z 2020r. poz.821) 

 
Tak / Nie/ Odmowa podania danych 

 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie: 

................................................................ 

 

IV. KRYTERIA USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY (uchwała Rady Gminy Łomazy nr XXI/145/17) 

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) z dnia 30.03.2017r. 
 

1. 
Dziecko podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

 

2. 
Dziecko posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole 

 

3. Rodzic/ rodzice dziecka pracują zawodowo lub prowadzą działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Łomazy 

 

4. 
Deklarowany dzienny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin 

 

. 

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………. 
 

Pouczenie 
1. Zgodnie z art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082) 

spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane 
oświadczeniami. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku i załącznikach do wniosku dane są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za  złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

2. Przyjmuję do wiadomości, ze w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę zobowiązany(a) 
potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie podanym w harmonogramie postępowania 
rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie oznacza wykreślenie 
dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w przedszkolu. 

 
 

        ………………………………………………......... 
                                                                                   Czytelny podpis rodzica (matki/opiekuna prawnego) 

 
Łomazy, dn.………………… …………………………………………….......... 

data    Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 
                                                                          



KLAUZULA INFORMACYJNA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach 
 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  
w Łomazach, 21-532 Łomazy, ul. Szkolna 18A 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel.  83 3417585, email iod@lomazy.pl. 

 

Cele i podstawy przetwarzania 
Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: 

• Prawo oświatowe , 

• Karta Nauczyciela, 

• ustawa o systemie oświaty,  

• ustawa o systemie informacji oświatowej, 

• ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww.  przepisów praw, wykonywaniem zadań 
realizowanych w interesie publicznym lub udzielonej zgody. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Osoby upoważnione przez Administratora Danych, pracownicy firm zewnętrznych z którymi podpisano 
umowy powierzenia oraz podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych z wykluczeniem 
państw trzecich. 
 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
 

 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka)



UWAGA! Wypełnić po ukazaniu się list kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola 

 
 

…………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 
 
 
 

 
POTWIERDZENIE WOLI 

zapisu dziecka do przedszkola 

 
 
 

 
Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 
do Przedszkola Samorządowego w Łomazach, do którego zostało zakwalifikowane. 

 
 

…………………………………… …………………………………………………… 
 

data podpis rodzica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Oświadczenie 1 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że do przedszkola/szkoły podstawowej*1 uczęszcza rodzeństwo. 

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

(imię i nazwisko dziecka- kandydata) 

 

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

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 
(data) 

*1 
niepotrzebne skreślić 

Podstawa prawna: art.131 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

 

 

............................................................ 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Oświadczenie 2 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam,  że  pracuję zawodowo/prowadzę działalność gospodarczą na terenie Gminy 

Łomazy
*2

. 

 
       …………………………………………………………

 
 

Łomazy, dn. …………………….….. 
(data) 

*2 
niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………….................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Podstawa prawna: art.131 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 
 

 

…………………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Oświadczenie 3 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, 
 

że dziecko .................................................................będzie przebywało w przedszkolu 
(imię i nazwisko dziecka- kandydata) 

co najmniej 8 godzin dziennie. 
 
 
       ……………………………………………………………………………………………………….

 
 

Łomazy, dn. …………………….….. 
(data) 

 

…………………………………………….................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Podstawa prawna: art.131 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 
 



……………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Oświadczenie 4 
o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 

 
Ja ……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica) 

 

oświadczam, że jestem rodzicem dziecka……………………………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata) 

 
wychowującego się w rodzinie wielodzietnej, która liczy ......... dzieci. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

 

 
Łomazy, dn. …………………….….. 

(data) 

        …………………………………………...... 
 
…………………………………………….................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Podstawa prawna: art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

 

 
 

 

............................................................ 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Oświadczenie 5 
o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata 

 
Oświadczam, że ja……………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica kandydata) 
 

posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

 
                                                                                                                         ……………………………………………………………………

 
 

Łomazy, dn. …………………….….. 
(data) 

 

…………………………………………….................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Podstawa prawna: art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

 

 

 



…………………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
 

Oświadczenie 6 
o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata 

 
Oświadczamy, że my……………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko obojga rodziców kandydata) 
 

posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności. 
 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
        
 
       ………………………………………………………………

 
 

Łomazy, dn. …………………….….. 
(data) 

…………………………………………….................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Podstawa prawna: art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

 
 

 
 
 

 

…………………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Oświadczenie 7 
o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata 

Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej, która 

jest rodzeństwem ……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata) 

 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 

 
Łomazy, dn. …………………….….. 

(data) 

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

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Podstawa prawna: art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 



…………………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Oświadczenie 8 
 

Oświadczam, że wychowuję samotnie …………………………………………………………… 
(imię i nazwisko kandydata) 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 
 
Jestem:* 
1) panną / kawalerem 
2) wdową / wdowcem 
3) osobą pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu 
4) osobą rozwiedzioną 

 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
*niepotrzebne skreślić 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 
(data) 

Podstawa prawna: art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 
 

 


