
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 3/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

W Lgocie Małej 

z dnia  14.01.2022 r. 

 

Regulamin rekrutacji  

do Gminnego Przedszkola w Lgocie Małej 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12 stycznia 2022 r.                      w 

sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz 

klas I publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2022/2023 działających na terenie 

Gminy Kruszyna. 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci 

      zamieszkałe na terenie Gminy Kruszyna w wieku od 3 do 6 lat.                                

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło  2,5 roku. 

2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

w oparciu o kryteria ustawowe i kryteria organu prowadzącego oraz zgodnie z 

harmonogramem. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 

2021/2022 uczęszczały do przedszkola.  

Rodzice (opiekunowie prawni) tych dzieci składają deklarację                            o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację, 

o której mowa powyżej rodzic składa w terminie 7 dni poprzedzających termin 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 1 a 21 lutego 2022 r. 

włącznie. 

Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej.  

4. Dzieci które uczęszczają do danej grupy wiekowej, przechodzą na kolejny rok szkolny 

– jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryterium: 

- przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, 

poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, 

które określają członkowie Rady Pedagogicznej, 

- jeżeli w wyniku rekrutacji nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, 

dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo, 

- do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia, 



- w przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu 

ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej samej 

grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada 

Pedagogiczna, mając na uwadze zawsze dobro dziecka, 

- decydującym kryterium będzie w/w przypadku poziom funkcjonowania społecznego 

dziecka i stopień samodzielności, a ponadto miesiąc urodzenia dziecka. 

5. Wniosek może zostać pobrany w dowolnym przedszkolu. Rodzice (opiekunowie 

prawni) kandydata do przedszkola pobierają wniosek i po wypełnieniu i podpisaniu 

składają go do wybranego przedszkola,   w którym ubiegają się o miejsce dla dziecka. 

6. Do wniosku rodzice lub opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia 

potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego. 

7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 

rekrutacyjna ustala kolejność  przyjęć. 

9. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe 

zgodne z art.131 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1082) 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane 

są pod uwagę łącznie następujące kryteria organu prowadzącego określone w 

Uchwale nr XXII/148/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 lutego 2017 r. oraz 

Uchwale Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2017 r. 

11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania 

rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych                    i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

12. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych składają pisemne 

potwierdzenie woli zapisu. 

13. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. 

14. Po ogłoszeniu wyników naboru do przedszkola rodzice są zobowiązani do podpisania 

stosownej informacji na świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego na 

rok szkolny 2022/23 z dyrektorem przedszkola. Nie podpisanie informacji skutkuje 

skreśleniem dziecka                  z listy dzieci przyjętych. W przypadku dodatkowych 

zapisów dzieci                    w miarę wolnych miejsc, powyższa informacja powinna 

być podpisana nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.  

15. W przedszkolu dzieci w oddziałach grupowane są według zbliżonego wieku. 

16.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 

stosownej diecie                     i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

17. Postępowanie odwoławcze 

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

 wnioskować do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej                              o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola 

w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

 przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie                    w 

terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                     z 

wnioskiem, 



 wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

 dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia        

     komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania   odwołania. 

 

 

Harmonogram rekrutacji 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

1. Złożenie przez rodziców deklaracji 

kontynuacji uczęszczania dziecka do 

przedszkola w roku szkolnym 

2021/22 

01.02 - 21.02.2022 r. ------------------------- 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z  dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów  

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

01.03. - 21.03.2022 r. 22.04. - 02.05.2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów  

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności o których 

mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

/Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378/ 

do 24.03.2022 r. do 06.05.2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

25.03.2022 r. 09.05.2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

do 08.04.2022 r. do 20.05.2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

11.04.2022 r. 23.05.2022 r. 

6. Procedura odwoławcza do 21.04.2022 r. do 01.06.2022 r. 

 



Kryteria przyjęć kandydatów do przedszkola oraz dokumenty, które rodzice/prawni 

opiekunowie dołączają do wniosku 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2022/2023 obowiązują: 

 kryteria określone w art. 131 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)  tzw. kryteria ustawowe 

oraz 

                 -     kryteria określone w uchwale nr XXII/148/2017 Rady Gminy Kruszyna 

z dnia 15 lutego 2017 r. oraz uchwale nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 

marca 2017 r. tzw. kryteria organu prowadzącego. 

 

Lp. 

 

Kryteria Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia spełniania kryteriów 

Kryteria ustawowe 

 

 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

20 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

20 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność 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 

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

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

20 Orzeczenie o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu  osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 573) 

4. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

20 Orzeczenie o niepełnosprawności lub  

stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu  osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 

573) 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

20 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność 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 

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

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

20 Prawomocny wyrok sądu 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 

20 Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1006) 

Kryteria organu prowadzącego 

 

 

1. Kandydat zamieszkały w 

danym obwodzie 

przedszkolnym  

5 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

2. Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza już do tego 

przedszkola  

10 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

3. Oboje rodzice/prawni 

opiekunowie lub osoby 

samotnie wychowujące 

kandydata  pracują, uczą 

się, studiują w systemie 

stacjonarnym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub  

pozarolniczą działalność  

20 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

4. Rodzina kandydata będąca 

pod opieką  Ośrodka 

pomocy społecznej 

5 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów, potwierdzenie z GOPSu 

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia” 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Lgocie Małej 

z dnia  14.01.2021 r. 

Regulamin 

Pracy Komisji  Rekrutacyjnej 

w Gminnym Przedszkolu w Lgocie Małej 

Podstawa prawna: 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r.,  poz. 1082) 

 

§1 

Zadania dyrektora placówki 

w przygotowaniu  postępowania rekrutacyjnego 

1. Wydanie ogłoszeń o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu. 

 

2. Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Ustanowienie zasad wydawania i przyjmowania wniosków o przyjęcie  do przedszkola oraz 

innych dokumentów dostarczanych  przez rodziców. 

 

4. Ustanowienie zasad wydawania i przyjmowania deklaracji o kontynuacji wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu.  

 

5. Powołanie trzyosobowej komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie z jej grona 

przewodniczącego. 

 

6. Uzgodnienie z organem prowadzącym: 

a) kryteriów, odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów 

potwierdzających ich spełnienie na II etapie postępowania rekrutacyjnego , 

b) terminów postępowań rekrutacyjnych. 

 

§ 2 

Skład  komisji  rekrutacyjnej 

 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola zarządzeniem nie później niż                    

w pierwszym dniu rekrutacji. 

2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi  trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.              



3. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor zespołu oraz osoba, której 

dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym. 

4. O terminach posiedzeń Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia członków                     

z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. 

5. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne w zakresie, który nie jest objęty ochroną 

danych osobowych. 

 

§ 3 

Ustawowe zadania komisji rekrutacyjnej 

 

1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego i podanie do 

publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do przedszkola. 

a) Lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz liczbę 

uzyskanych punktów według kryteriów ustawowych (w procesie rekrutacji) lub 

kryteriów organu prowadzącego (w procesie rekrutacji uzupełniającej). 

b) Listę zawierającą imiona i nazwisko kandydatów w kolejności alfabetycznej z ilością 

uzyskanych punktów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata do przedszkola umieszcza  się w dokumentacji rekrutacji  do przedszkola.  

2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w wyniku rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej. 

 

1) warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego  oraz złożenie przez rodziców kandydata wymaganych dokumentów. 

2) lista zawiera:  

a) imiona i nazwisko kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych   

w kolejności alfabetycznej,  

b) informację o liczbie wolnych miejsc, 

c) informację o najniższej liczbie punków uprawniającej do przyjęcia do przedszkola, 

d) dzień podania do publicznej wiadomości listy podaje się  w formie adnotacji 

opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, 

Informacja na temat kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 

- Listę z imionami i nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej wyłonionych w 

procesie rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej podczas składania wniosków oraz liczbę 

uzyskanych punktów według kryteriów ustawowych (w procesie rekrutacji) lub kryteriów 

organu prowadzącego (w procesie rekrutacji uzupełniającej) umieszcza się w widocznym 

miejscu w przedszkolu na tablicy informacyjnej. 



- Listę zawierającą imiona i nazwisko kandydatów w kolejności alfabetycznej z ilością 

uzyskanych punktów oraz informację o przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do przedszkola 

umieszcza  się w dokumentacji rekrutacji do przedszkola. 

3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

 

4. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez 

rodziców kandydatów przewodniczący komisji może: 

a) w terminie 7 kolejnych dni  żądać od rodziców  dokumentów potwierdzających 

te okoliczności, 

b) zwrócić się w formie pisemnej do wójta Gminy Kruszyna o potwierdzenie  

zaistniałych okoliczności w terminie 14 dni. 

§ 4 

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej 

1.Sporządzenie imiennej listy  kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów 

spełnionych przez kandydatów określoną liczbę punktów. 

2.Weryfikacja spełniania przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów 

określonych w ustawie. 

3.Rozstrzygniecie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola, przy udziale co 

najmniej 2/3 składu komisji. 

4. Przydział do grup. Kryterium przydziału dziecka do grupy: 

- wiek dziecka 

4.Decydujacy głos w sprawach spornych, w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna nie może 

wyłonić większości, ma przewodniczący komisji. 

5.Każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może 

zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem. 

6.Terminy i szczegółowy tryb pracy komisji rekrutacyjnej  wyznacza jej przewodniczący 

uwzględniając ustalone w zarządzeniu dyrektora zespołu szczegółowe terminy postępowania  

rekrutacyjnego. 

 

§ 5 

Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 

 

1.  Przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej : 

1) wykaz miejsc  wolnych  w przedszkolu, 

2) wnioski  o przyjęcie do przedszkola złożone przez rodziców kandydatów wraz z 

załącznikami. 

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej a w szczególności organizowanie 

posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami i postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

3. O terminach posiedzeń Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia członków z co 

najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 6 

Procedura odwoławcza 



 

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości o liście kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                      

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

 

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                   

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera : 

1) przyczyny odmowy przyjęcia,  

2) informację o  najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia,  

3) informację o liczbie punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym..  

 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,                   

o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie 

dyrektora przedszkola placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania  przedszkolnego w przedszkolu. 

 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora zespołu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego                        

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne w zakresie, który nie jest objęty ochroną 

danych osobowych. 

 

Regulamin niniejszy  obowiązuje od dnia 14 stycznia 2022r. wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lgocie Małej z 

dnia 14 stycznia 2022r. 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LGOCIE MAŁEJ 

na rok szkolny 2022/2023 na…………..godzin dziennie;  
w godz. od:………do:………….. 

I  Dane osobowe dziecka i rodziny 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A  

imiona  

nazwisko  

PESEL 

           

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

Data urodzenia, 
miejsce urodzenia dzień miesiąc Rok Miejsce  

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

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 (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

miejscowość  
 
 
 
 

  

ulica    

nr domu nr mieszk.       

kod pocztowy    

poczta    

II. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA KRYTERIUM 

Znakiem ‘’X’’ należy zaznaczyć spełnienie kryterium w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego w kolumnie II  
 

A Pierwszy etap rekrutacji - 
Kryteria ustawowe 

Spełnienie 
kryterium 

Załączniki składane z wnioskiem, 
potwierdzające spełnienie kryterium 

Uwagi 

Wielodzietność rodziny 
kandydata( rodzina wychowująca troje 

i więcej dzieci) 
 

oświadczenie wnioskodawcy o 

wielodzietności rodziny kandydata 
 

Niepełnosprawność kandydata   
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 

 

Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

  

Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

  

Niepełnosprawność rodzeństwa   



kandydata  

 

dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021r. 

poz. 573/ 

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 

 

Objecie 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 2021r. 

poz.1006/ 

 

 B Drugi etap rekrutacji -Kryteria ustalone przez organ prowadzący 

Kandydat zamieszkały w 

danym obwodzie 

przedszkolnym 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza już do tego 

przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole 

podstawowej  

 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

Oboje rodzice/prawni 

opiekunowie lub osoby 

samotnie wychowujące  

kandydata pracują, uczą się, 

studiują w systemie 

stacjonarnym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

Rodzina kandydata będąca 

pod opieką Ośrodka pomocy 

społecznej  

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów , potwierdzenie z 

GOPSu 

(Wzory oświadczeń stanowią załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do(…) na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Załączniki składane są w oryginale, notarialnie poświadczone kopie albo w postaci urzędowo 

poświadczone, zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub 

wyciągu z dokumentu mogą być składane także w postaci kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez wnioskodawcę. 

- oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

- błędne wypełnienie wniosku(brak oświadczeń, wymaganych danych, podpisów, dat) może 

skutkować nie rozpatrzeniem wniosku przez komisję. 

 

III Załączniki do wniosku: 

1…………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………………………... 

7……………………………………………………………………………………………………… 

8………………………………………………………………………………………………………. 

9………………………………………………………………………………………………………. 

10…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

Miejscowość , data                                                                       czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

IV Wymagane do wniosku oświadczenia i zobowiązania rodziców dziecka  

 

        Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe 

       Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o zmianach sytuacji prawnej 

dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 

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

Miejscowość, data                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z procesem rekrutacji do przedszkola , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U. z 2019r. poz.1781/ 

 

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

Miejscowość, data                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO) 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest przedszkole/ szkoła 

wskazane/ wskazana we wniosku, w części ,,WYBRANE PRZEDSZKOLE/ SZKOŁA"  

2. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych email lukaszwencek@icloud.com. 

 tel. 600965716 

3. Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach oraz uznane za istotne przez rodzica/ opiekuna prawnego dane o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego, zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i 

kształcenia specjalnego na podstawie art. 31 ust. 4, 8-9, art. 127 ust. 1, art. 131 ust. 1-4, 6, 8, art. 149 pkt 1, art. 

150 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 pkt 1 lit. a-d, pkt 2, ust. 3, 5-9 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe.  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku może być uprawniony 

podmiot obsługi informatycznej działający elektroniczny lub system rekrutacyjny na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do 

wniosku, dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz uznanych za istotne przez 

rodzica/ opiekuna prawnego danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka 

mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów 

prawa.  

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o 

fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane pomiędzy przedszkolami/ szkołami, w celu 

usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.  

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/ szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem) oraz w jednolitym rzeczowym wykazie akt 

określonym przez dyrektora przedszkola/ szkoły w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów 

Państwowych klasyfikującym i kwalifikującym dokumentację przedszkolną/ szkolną zgodnie z art. 6 ust. 2 

ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

7. Rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania 

ich sprostowania oraz żądanie ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 

decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola 

szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.  

9. Rodzicom/ opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby procesu 

rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

zgodnie z art. 77 RODO.  

10. Podanie danych, o których mowa w punkcie 3 jest odpowiednio warunkiem: ubiegania się o przyjęcie do 

przedszkola/ szkoły; skorzystania z preferencji wynikających z kryteriów rekrutacyjnych; zapewnienia 

odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych i kształcenia specjalnego.  

Oświadczenie:  

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.  

2. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

………………………………………  

  

Data i podpis matki/opiekunki prawnej 

……………………………………….. 

 Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

mailto:lukaszwencek@icloud.com


Załącznik nr 1 do wniosku  

 
…………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………….. 

Adres zamieszkania  

 

OŚWIADCZENIE   

Wnioskodawcy  o miejscu zamieszkania 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………….. 

Oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania i mojego dziecka jest: 

Miejscowość………………………………………………………………………..…….. 

Ulica………………………………………nr…………………………………………….. 

Gmina……………………………… województwo………………………………………. 

 

Na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

 

                                                                                       

………………………………………………. 

                                                                              Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do wniosku 

 

………………………………………….. 

 Imię i nazwisko dziecka - kandydata 

………………………………… ……….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Oświadczam, że dziecko…………………………………………………………………, 

(imię i nazwisko kandydata) 

O którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej tzn.: 

w której jest troje i więcej dzieci. 

  Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

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

                                                                       Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do wniosku 

………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica 

……………………………. 

Adres zamieszkania   

 

 

OŚWIADCZENIE   

Wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

 

 Oświadczam, że samotnie wychowuję                                                                                                    

dziecko…………………………………………………………………………………………    

(imię i nazwisko dziecka, PESEL) 

 

 Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka. 

 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                             

…………………………………………………. 

                                                                                   Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do wniosku  

 
…………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………….. 

Adres zamieszkania  

 

OŚWIADCZENIE   

Wnioskodawcy o miejscu zatrudnienia lub nauce 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………….. 

Zamieszkała/y……………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż jestem zatrudniona/y w ………………………………………………….. 

                                                                                                                               (nazwa zakładu pracy) 

na czas ……………………………….. 

                          (określony/nieokreślony) 

Oświadczam, iż jestem osobą uczącą się w ………………………………………………… 

                                                                                                      ( nazwa uczelni) 

na czas ………………………………….. 

                (określony/nieokreślony) 

 

Oświadczam, iż prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą   

w ……………………………………………………………………………………………. 

( nazwa gospodarstwa/działalności ) 

 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                       

………………………………………………. 

                                                                              Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEKLARACJA 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Gminnym Przedszkolu w Lgocie Małej 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania dziecka   

 

Adres miejsca zameldowania  dziecka  

 

 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy 

 

 

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

 

Miejsce pracy 

 

 

 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2) Posiłki: śniadanie obiad podwieczorek 1 

 

                                                 
1wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 



4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie 

lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana 

dieta, zalecenia lekarskie, itp.   

tak             nie 
 

 
 

5. Deklaracja i oświadczenie 
 

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

……………………………………….. w Gminnym Przedszkolu w Lgocie Małej w 

roku szkolnym 2022/2023 

 

2. Oświadczam, że   

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych                      

w deklaracji, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 

celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych /Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z późn.zm/ 
 

 

 

 

…………….., dnia ...........................                             ........................................................... 
   (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

6. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola 
 

 

 

 

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

(data i podpis dyrektora przedszkola) 

 

 

 

 

 

 


