
 
 

 
………………………………………………………… 

       (imię i nazwisko – rodziców kandydata) 1   

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

              (adres do korespondencji)   

      Dyrektor  

      Publicznego Przedszkola Wrocławskie Skauty II 

      ul. Kiełczowska 177, 51-315 Wrocław  

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

I. DANE OSOBOWE 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię/imiona  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 

ul., nr domu, nr 

mieszkania  

 
 

kod pocztowy  

miejscowość  

PESEL2 
           

 

DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA)1 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania 

 
 

Telefon kontaktowy  

Adres email (drukowanymi literami)  

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA)1 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania 

 
 

Telefon kontaktowy  

Adres email (drukowanymi literami)  

 

 
1 rodzic, opiekun prawny lub osoba/ podmiot sprawująca/-y pieczę zastępczą. 

2 w przypadku braku numeru PESEL kandydata należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Potwierdzenie złożenia wniosku do przedszkola 

 

 

 

 

Potwierdzenie odebrania dokumentów 

(data i podpis pracownika przedszkola) 

  

 

 

 



 
 

II. I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i załącznikach 

do wniosku potwierdzających ich spełnianie.  

Do wniosku dołączam dokumenty dotyczące spełnienia kryteriów, o których mowa 

w pkt ……………………….….. poniższej tabeli 
 

L.p. 

 

Kryterium ustawowe 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Tak/Nie3 

Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia  

1. 

Wielodzietność rodziny kandydata 

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci) 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium 

wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 

pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 

 

2. 

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 dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 

r., poz. 511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b 

ustawy Prawo oświatowe)4 

 

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 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 

r., poz.511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b 

ustawy Prawo oświatowe) 4 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 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 dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 

r., poz. 511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b 

ustawy Prawo oświatowe) 4 

 

6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

(oznacza to 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) 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo 

oświatowe) 4 

 

7. 
 

 

 

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

 

 

 
3 w każdej rubryce wpisać Tak lub Nie 
4 kserokopia dokumentu – oryginał do wglądu  



 
 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

 zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późń. zm.), (art. 150 ust. 

2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe) 4 

 

 

 

 

III. II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w uchwale Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 11 stycznia 2018 roku i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.  

Do wniosku dołączam dokumenty dotyczące spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 

……………………….….. poniższej tabeli 

   

 

L.p. 

 

 

Kryterium dodatkowe 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium * Tak/Nie3 

1. 

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic 

samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje 

lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub 

prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą. 

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie 

rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej 

według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do wniosku, 

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację 

o stacjonarnym systemie studiów, 

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta)o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego 

 

2. 

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje 

lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

a/ zaświadczenie z zakładu pracy  o zatrudnieniu, 

b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie 

rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej 

według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do wniosku, 

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację 

o stacjonarnym systemie studiów, 

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego 

 

3. 

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców 

lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył 

roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok 

poprzedzający rok w którym odbywa się 

rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu  

(nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym 

Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu). 

Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego 

dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT 

w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku (art. 150 ust. 2 

pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 

 

4. 

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki 

dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka 

posiadającego rodzeństwo korzystające z usług 

danego przedszkola lub szkoły (także 

działających w ramach zespołu szkół lub zespołu 

szkolno-przedszkolnego). 

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo 

Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka 

posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego 

przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu 

jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej 

dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

wniosku, 

 



 
 

 

 kończy edukację w przedszkolu lub szkole w 

roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na 

który odbywa się rekrutacja. 

5. 

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub 

klubu dziecięcego wpisanego do rejestru 

prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z 

ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub 

dziecko objęte opieką dziennego opiekuna 

wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, 

prowadzonego przez Prezydenta Miasta. 

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium 

wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący 

określony rodzaj opieki 

 

6. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka 

a/ w przypadku dochodu w wysokości równej 

i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 

pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U.  2018 r. poz. 

2220  z późn. zm.)- 1 pkt 

b/w przypadku dochodu w wysokości 

przekraczającej 100% kwoty, o której mowa 

w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018 r. poz. 

2220  z późn. zm.), liczbę punktów oblicza się 

dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę 

w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru -

poniżej 1 pkt 

 

Wzór: 

 

100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych 

_________________________________ = liczba punktów 

dochód na osobę w rodzinie dziecka 

 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do wniosku (art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

oświatowe) 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą 

skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać 

oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w 

rodzinie 

 

 
* dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w pkt 1,2 oraz 5 mogą być również stosowne oświadczenia rodziców 

 

IV. ISTOTNE DANE O DZIECKU  
 

 

 

 

Informacje dotyczące zdrowia, diety, rozwoju psychofizycznego dziecka 

Stosowanie diety   

Choroby przewlekłe  

Uzdolnienia i zainteresowania dziecka   

Inne ważne informacje (np. posiadane orzeczenia, 

ograniczenia praw rodzicielskich itp.) 
 



 
 

V. Załączniki 
 

1. Oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania 

podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu - załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie rodzica/rodziców o zgłoszeniu do Publicznego Przedszkola „Wrocławskie Skauty II” 

dziecka posiadającego rodzeństwo w tym przedszkolu. Oświadczenie rodzica/rodziców o zgłoszeniu 

jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci - załącznik nr 3. 

4. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata - załącznik nr 4. 

5. Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu – załącznik nr 5. 

6. Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny – załącznik nr 6. 

 

 

 

Do wniosku dołączam załączniki nr ……….…................... 
 

 

VI. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że dane osobowe przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym5 

 

 

……………..………...                                                                                                          …………..……………                                                                      
         (podpis matki)                         (podpis ojca) 

 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:  

1. Administrator danych 

Administratorem danych jest Publiczne Przedszkole „Wrocławskie Skauty II” we Wrocławiu, oraz organ prowadzący szkołę tj. Robert 

Burszewski. Możesz się z nami skontaktować następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Kruszwicka 8A, 53-652 Wrocław; 

− przez e-mail: biuro@szkolyeuropejskie.pl; 

− telefonicznie: +48 71 349 37 04.    

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem 

możesz się kontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Publiczne Przedszkole Wrocławskie Skauty II  we Wrocławiu, ul. Kruszwicka 8A,      

53- 652 Wrocław; 

− przez e-mail: biuro@szkolyeuropejskie.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych - będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w wymienione w powyższym formularzu w 

celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do naszego przedszkola. 

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych - będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów 

określonych w ustawie Prawo oświatowe.   

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: 

a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego  będą 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola; 

b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będeą przechowywane w przedszkolu 

 
5 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 3 

mailto:biuro@szkolyeuropejskie.pl


 
 

przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych - w niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom tj. dostawcom 

usług IT, które z nami współpracują i zajmują się usługami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy - Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Do Twoich uprawnień związanych z przetwarzanie danych osobowych należy w szczególności:           

− prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

− prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

− prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 

− prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

9. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


