
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach                                                                                              
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów 

 

Załącznik nr 6 

 

Roztoka Brzeziny, dnia ……………………. 

 

………………………………………… 

/ nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego / 

………………………………………… 

………………………………………… 

          /adres do korespondencji / 

DYREKTOR  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM .   JANUSZA  KORCZAKA  

W ROZTOCE BRZEZINACH   
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach  

(dotyczy dzieci spoza obwodu) 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………… 
                                                                            /imię, imiona i nazwisko dziecka/  

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce 

Brzezinach w roku szkolnym …………….. 

I.  Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych 

jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne1. 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata 

do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy 

przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania 

przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych2.
 

1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 

2. Drugi wybór 

………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 

                                                           
1 Zgodnie z  art. 156 ust 1. ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły,  

może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne). 
2 Zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 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. 
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3. Trzeci wybór 

………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………… 

adres przedszkola 

 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i 

załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie
3
. 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w 

kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, 

dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

L.p. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

 

3 

Zgłoszenie 

kryterium  

do oceny  Tak*) 

4 

1. Wielodzietność  rodziny 

kandydata 

Oświadczenie4 o wielodzietności rodziny kandydata  

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.)* 

 

3. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców kandydata 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) * 

 

4. Niepełnosprawność  

obojga rodziców kandydata 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) * 

 

5. Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  

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

 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 5 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie6 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem * 

 

                                                           
3 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, 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. 

                       
4 Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, 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.  

 
5 Zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 
6 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji 

wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 
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7. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

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 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. 

poz. 154 i 866) * 

 

*Dokumenty, o których mowa w pkt 2-7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczona kopii  albo urzędowo poświadczony zgodnie z 

art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopii poświadczona za zgodność z oryginałem  

przez rodzica kandydata. 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w 

punkcie ………........ 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Radę Gminy  Gródek 

nad Dunajcem na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego 

*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej 

tego kryterium napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Tak/Nie Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów 

1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym i 

zamieszkałe w obwodzie w której 

funkcjonuje. 

20 pkt. 

 Oświadczenie rodziców o 

miejscu zamieszkania. 

2. Praca zawodowa obojga rodziców lub 

opiekunów prawnych. 
10 pkt. 

 Oświadczenie rodziców o 

zatrudnieniu 

3. Dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 5 lat ubiegające 

się o przyjęcie do  oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej i 

mieszka w obwodzie w którym 

funkcjonuje oddział przedszkolny. 

4 pkt. 

 Oświadczenie rodziców o 

zamieszkaniu dziecka. 

4. Rodzeństwo dzieci, które już 

uczęszczają do oddziału przedszkolnego 

lub szkoły. 

2 pkt. 

 Oświadczenie rodziców 

o uczęszczaniu rodzeństwa do  

danej szkoły podstawowej. 

5. Dogodne (względem zamieszkania 

kandydata) położenie oddziału 

przedszkolnego do którego kandydat ma 

być przyjęty. 

2 pkt. 

 Oświadczenie rodziców o 

miejscu zamieszkania. 

 

 

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

 

 

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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 

dyrektorzy przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania 

przedszkolnego wskazanych w II części wniosku. 
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Oświadczenia wnioskodawcy 

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

faktycznym.
7
 

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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych                                         

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

 

 

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

                    data                                                               czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. 
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Załącznik nr 6a 

 

Karta zapisu dziecka  

do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Roztoce Brzezinach  

na rok szkolny ………………………… 

 

I. Dane osobowe dziecka  

PESEL 

           

 

Imię ……………………………….  Drugie imię ……………………….. 

Nazwisko    ……………………………………………………………….. 

Data urodzenia ……………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia …………………………………………………………. 

Adres zameldowania dziecka  

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

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

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania) 

………………………………………………………………………………………………

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

 

II. Dane rodziców (prawnych opiekunów) 

Dane matki (prawnej opiekunki) 

Imię ………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania ……………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………... 

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………….. 

Dane ojca (prawnego opiekuna) 

Imię ………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania ……………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………... 

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………….. 

 

 

 

III.  Informacje o dziecku 

Zainteresowania: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
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Choroby, alergie: ………………………………………………………………………….. 

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

Inne uwagi o dziecku: …………………………………………………………………….. 

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

  

 Oświadczam/y, że nasze dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 

(prawnych opiekunów), w szczególnych przypadkach będzie odbierane przez osoby pełnoletnie, 

zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku. Z chwilą przyjęcia mojego dziecka do oddziału przedszkolnego 

dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.  

 Oświadczam/y, że dane przedłożone w niniejszej karcie zapisu dziecka są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 

karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacji oraz w zakresie 

działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce 

Brzezinach. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 922 ze zm.). 
 Zobowiązuję się do informowania szkoły o wszelkich zmianach – nr telefonów, adresów oraz o chorobach i 

sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w Szkole Podstawowej             

im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach. 

 Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminów, procedur obowiązujących w 

szkole.  

 Wyrażam zgodę na umieszczanie na tablicach ogłoszeń oraz szkolnej stronie www: wizerunku dziecka 

utrwalonego na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych wydarzeń szkolnych oraz klasowych 

oraz danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczonych w związku z jego ewentualnymi 

osiągnięciami lub udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez szkołę. 

 Wyrażam zgodę na okresowe skontrolowanie czystości dziecka przez wychowawcę lub higienistkę  

 

 

…………………………………………………………. 

/czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego / 
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………………………………………… 

/ imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata/ 

………………………………………… 

………………………………………… 

/adres do korespondencji w sprawach rekrutacji/ 

 

OŚWIADCZENIA 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie mojego dziecka 

………………………………………………………………….....  

/imię i nazwisko dziecka/ 

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce 

Brzezinach  

 

1. Oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna (to znaczy, wychowuje 3 lub więcej 

dzieci). 

………………………………………………                                                                ………………………………..………………………  
/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

2. Oświadczam, że kandydat (moje dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym) mieszka w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny tj. w  

obwodzie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach.   

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

/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

3. Oświadczam, że kandydat (moje 5-letnie dziecko) mieszka w obwodzie Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach.  

………………………………………………                                                                ………………………………..………………………  
/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

4. Oświadczam, że kandydat (moje 4-letnie dziecko) nie było wcześniej objęte wychowaniem 

przedszkolnym.  

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

/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

5. Oświadczam, że rodzeństwo kandydata (mojego dziecka) już uczęszcza do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach lub do 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach.  

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

/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 
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6.  Oświadczam, że oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Roztoce Brzezinach jest zlokalizowany w miejscu najbardziej dogodnym dla mojej rodziny ze 

względu na nasze miejsce zamieszkania.   

………………………………………………                                                                ………………………………..………………………  
/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

7. Oświadczam, że kandydat do oddziału przedszkolnego pochodzi z rodziny, w której oboje 

z rodziców (opiekunów prawnych) pracują zawodowo. 

………………………………………………                                                                ………………………………..………………………  
/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

/miejscowość, data/                                                                                                                       /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 
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Roztoka Brzeziny, dnia ……………………….  

 

 

POTWIERDZENIE WOLI 

zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

 

PESEL dziecka   

           

 

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce 

Brzezinach, do którego zostało zakwalifikowane w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

 

 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego 
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……………………………………  

/data, miejscowość/  

…………………………………  

imię i nazwisko Wnioskodawcy  

……………………................  

adres zamieszkania  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, co oznacza wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
1
.
 
 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

…………………………………  

podpis wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o 

którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 j.t./. Oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka może być również zweryfikowane w drodze udzielenia wyjaśnień oraz informacji przez instytucje 

publiczne i organizacje pozarządowe. 

 


