
 

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bogatyni "Pod wierzbami" 
Ul. Wyczółkowskiego 32 a, 59-920 Bogatynia,  tel./fax: 75 77 32 772, www.p6bogatynia.pl , p6bogatynia@pnet.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WNIOSEK  
DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W BOGATYNI 

 

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

od dnia 01 września 2022 r. 

 

 

I. Informacje o dziecku: 

 

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

4. PESEL dziecka …………………................................................................................................ 
(w przypadku braku numeru PESEL – proszę podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

II. Dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka: 

 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

 

Imię i nazwisko   

 

  

 

Adres 

zamieszkania 

 

  

 

Telefony 

kontaktowe 

 

 

 

 

 

 

III. Czy złożono wniosek do innych przedszkoli?   

Jeśli tak – proszę wypisać przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 
 Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączone do niego załączniki zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych  

z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Ustawy - Prawo Oświatowe. W tym zakresie wnioskodawca 

wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  

 

 

 

 

 

 

http://www.p6bogatynia.pl/
mailto:p6bogatynia@pnet.pl


IV. Kryteria do I etapu rekrutacji 

 
 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 
WYPEŁNIA 

KOMISJA 

REKRUTACYJNA 
 

Kryteria rekrutacyjne 
 

TAK/NIE 
 

Wymagane dokumenty/załączniki 
Załączniki 

do 

wniosku 

Przyznana 

punktacja 

Czy rodzina jest 

wielodzietna? 
czyli wychowująca  

troje i więcej dzieci 

  

Pisemne oświadczenie rodzica o wielodzietności 

rodziny kandydata  

  

Czy dziecko znajduje 

się w rodzinie 

zastępczej? 

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej  

  

 

Czy dziecko posiada 

orzeczenie  

o niepełnosprawności 

lub o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego? 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

  

 

Czy jedno z rodziców 

dziecka posiada 

orzeczenie  

o niepełnosprawności? 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

  

 

Czy oboje rodzice 

dziecka posiadają 

orzeczenie  

o niepełnosprawności? 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

  

 

Czy rodzeństwo 

dziecka posiada 

orzeczenie  

o niepełnosprawności? 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

  

Czy rodzic samotnie 

wychowuje dziecko? 
Uwaga! Samotne 

wychowywanie 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!                                                    

  

1) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację, lub akt zgonu. 

2) Pisemne oświadczenie rodzica o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

  

  

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego 

kryterium. 

Podsumowanie przez Komisję Rekrutacyjną punktacji z I etapu: 
 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-03-2014&qplikid=1#P1A6


 

V. Kryteria do II etapu rekrutacji 

 

 
 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 
 

WYPEŁNIA 

KOMISJA 

REKRUTACYJNA 
 

Kryteria rekrutacyjne 
 

TAK/NIE 
 

Wymagane dokumenty/załączniki 
Załączniki 

do 

wniosku 

Przyznana 

punktacja 

Czy dziecko w roku 

szkolnym 2022/23 

będzie realizowało 

roczne obowiązkowe 

przygotowanie do 

przedszkola? (rocznik 

2016) 

  

 

- 

  

Czy oboje rodzice (lub 

rodzic samotnie 

wychowujący dziecko) 

pracują zawodowo lub 

studiują w formie 

dziennej? 

 Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, lub 

zaświadczenie z uczelni, lub odpis z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej.                    

 

  

Czy rodzeństwo 

kandydata kontynuuje 

edukację przedszkolną 

w tym samym 

przedszkolu? 

  

Oświadczenie rodziców kandydata o kontynuowaniu 

edukacji przedszkolnej rodzeństwa w danym 

przedszkolu.   

 

  

Czy OPS lub inna 

instytucja 

wspomagająca rodzinę 

wystąpiła z wnioskiem 

o przyjęcie dziecka do 

przedszkola? 

  

 

Wniosek OPS lub innej instytucji wspomagającej 

rodzinę. 

 

  

W jakich godzinach 

dziecko będzie chodziło 

do przedszkola? 

Przedszkole czynne 

05:00 –16:00 

 

 

……..….

. 

od - do 

Uwaga! Po zakończeniu rekrutacji deklarowana we 

wniosku ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu 

nie podlega zmianom! Każda późniejsza zmiana 

kryteriów rekrutacyjnych jest  równoznaczna  

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu! 

  

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego 

kryterium. 

Podsumowanie przez Komisję Rekrutacyjną punktacji z II etapu: 

 

 
 

 

 

 

 

....................................................                   ………………………………………………………………….. 
             data złożenia karty                                                                                                                                                                                                podpisy rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 
 

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego w procesie rekrutacyjnym 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o 

zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do przedszkola oraz o przysługujących rodzicowi / opiekunowi prawnemu kandydata do przedszkola 

prawach z tym związanych: 
 

1. Administratorem danych osobowych kandydata do przedszkola i jego rodziców / opiekunów prawnych jest  Przedszkole Publiczne nr 6, ul. 

Wyczółkowskiego 32a, 59-920 Bogatynia. 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 4114000. 

3. Dane osobowe kandydata do przedszkola oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, 

Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198), oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego kandydata do przedszkola w celu przeprowadzenia postępowania 

naboru w Przedszkolu Publicznym nr 6, ul. Wyczółkowskiego 32a, 59-920 Bogatynia . 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. 

5. Dane pozyskiwane są rodzica / opiekuna prawnego kandydata do przedszkola. 

6. Dane osobowe przetwarzane są w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo 
Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) przez okres uczęszczania do placówki, jeżeli dziecko zostanie przyjęte lub przez okres roku od 

zakończenia rekrutacji, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

7. Rodzic / opiekun prawny kandydata do przedszkola mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych 
dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic /  opiekun prawny kandydata do przedszkola ma 

prawo wniesienia z tego tytułu skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata do przedszkola danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. 
Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie naboru w Przedszkolu 

Publicznym nr 6, ul. Wyczółkowskiego 32a, 59-920 Bogatynia. 

10. Dane osobowe kandydata do przedszkola oraz jego rodzica / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 
 

 

 

 DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

 

 

 
 

Komisja na posiedzeniu w dniu  .................................................................. 

 

 zakwalifikowała dziecko do korzystania z przedszkola 

 

 nie zakwalifikowała dziecka do korzystania z przedszkola z powodu:  
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

……………………………………………………....        Bogatynia, dnia ................................................................... 
                     Podpisy członków Komisji                                                              data i podpis Przewodniczącego Komisji 

Liczba uzyskanych 

punktów 

I ETAP 

 

 

II ETAP 

 

 
 

ŁĄCZNIE: 
 


