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DATA ZŁOŻENIA: …………………. 

Do Dyrektora  

Szkoły Podstawowej 

 im. Papieża Jana Pawła II  

w Nowej Wsi 
 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 

na rok szkolny  2019/2020 

1. Dane identyfikacyjne dziecka: 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

TAK NIE 

Czy dziecko będzie uczęszczało na 

świetlicę? 

TAK 
(w sierpniu 2019 roku proszę pobrać i 

wypełnić zgłoszenie do szkolnej świetlicy) 

NIE 

Stan zdrowia dziecka, stosowana dieta, 

rozwój psychofizyczny, inne 

 

2. Lista wybranych jednostek i oddziałów według kolejności preferencji: 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, 

zobowiązany jest wpisać nazwy punktów przedszkolnych, od działów przedszkolnych w szkołach (na terenie Gminy Suwałki) w 

kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

Lp. Nazwa jednostki* Oddział/grupa* 

1.   

2.   

3.   

3. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów*: 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego*  
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Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numery tel. kontaktowego  

Adres zameldowania  

4. W poniższej tabeli należy podkreślić wybrane odpowiedzi. 

Kryteria podstawowe – każde ma jednakową wartość – 10pkt. Liczba pkt. 

przyznanych przez 

komisję rekrutacyjną 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata*; TAK/NIE  

2.  Niepełnosprawność kandydata; TAK/NIE  

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; TAK/NIE  

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; TAK/NIE  

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; TAK/NIE  

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*; TAK/NIE  
7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą. TAK/NIE  

Kryteria dodatkowe   
1.  Dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania 

przedszkolnego. – 80 pkt.  

TAK/NIE  

2.  Dziecko, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. – 32 pkt. TAK/NIE  

3.  Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w oddziale 

przedszkolnym pierwszego wyboru bądź będzie realizowało obowiązek szkolny w 

szkole, w której zorganizowano oddział przedszkolny. – 16 pkt. 

TAK/NIE  

4.  Dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Gminy. – 15 pkt. TAK/NIE  

5.  Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym. – 10 

pkt. 

TAK/NIE  

6.  Dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną. – 5 pkt. TAK/NIE  

                                                                                           Suma uzyskanych punktów: 

5. Kryteria przyjęcia (sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku zgłoszenia): 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 511 z późn. zm.) 

 Kserokopia za zgodność z oryginałem lub przedstawionym dokumentem prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub 

separację lub aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
 Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą 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 późn. zm.) 

 Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka. 
 Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka edukacji – w roku szkolnym, na który odbywa się nabór – w oddziale przedszkolnym 

pierwszego wyboru bądź realizowaniu obowiązku szkolnego w szkole, w której zorganizowano oddział przedszkolny. 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego *  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numer tel. kontaktowego  

Adres zameldowania  
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 Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy Suwałki. 

 Oświadczenie o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym. 

 Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. 

6. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe. 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

c) świadom/a* odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone 

przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

d) zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny. 

e) Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczeniu imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych/ nie 

przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w SP im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi. 

 
 

POUCZENIE: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż: 

a)    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi z siedzibą: Nowa Wieś 40A, 16-402 

Suwałki  tel.: 875675344 e-mail: szkolajp2@onet.eu 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi z siedzibą: Nowa wieś 40A, 16-402 Suwałki możliwy jest pod 

adresem email: k.zuk.iod@gmail.com 

c) Dane osobowe Pana/i/ Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z 

dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 

d)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas rekrutacji. 

f) Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe, 

h) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.  

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

…………………………………………..                                   ………………………………………. 
             (PODPIS RODZICA-MATKI/OPIEKUNA)                                                                              (PODPIS RODZICA-OJCA/OPIEKUNA) 

 

8 . Decyzja komisji rekrutacyjnej: 
 

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

 
1) Zakwalifikowała w/w dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi. 

2) Nie zakwalifikowała dziecka z powodu braku miejsc. 

Podpisy członków komisji: 

 

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

 

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

 

...................................................                                                                                       Podpis Dyrektora szkoły: 
 

………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

Załączniki do wniosku: 

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

2) Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka. 
3) Oświadczenie rodzica/ów o dacie urodzenia kandydata, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

4) Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka edukacji – w roku szkolnym, na który odbywa się nabór – w oddziale przedszkolnym 

pierwszego wyboru bądź realizowaniu obowiązku szkolnego w szkole, w której zorganizowano oddział przedszkolny. 
5) Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy Suwałki. 

6) Oświadczenie o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym. 

7) Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. 
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………………………..…………………………..………… 
                       (imię i nazwisko rodzica)  

 

…….………………………….………………………..…… 
                                   (adres)  

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 

 

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

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

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. 

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do oddziału 

przedszkolnego): 

Lp. Imię i nazwisko dziecka 
Data 

urodzenia 
PESEL Miejsce nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

                                                      

           …………………………………………………... 

             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

        Nowa Wieś, dnia ………………….…. 

 

 

Wyjaśnienie:  

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się 

z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 

rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod 

opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

                                                           
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.  
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Oświadczenie rodzica/ów o dacie urodzenia kandydata,  

który jest objęty obowiązkiem wychowania przedszkolnego  
 

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

 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………….………………..... 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria, nr ……………………………. wydanym przez ……………... 

 

………………………………..….......oświadczam, że moje dziecko – kandydat do oddziału przedszkolnego 

 

 w szkole …………………………………………………………………………………………………….....  
                                                                                       / imię nazwisko kandydata/ 

 

urodzone jest…………………………… i w roku szkolnym……………………………................................. 
                                /data urodzenia kandydata/                                                   / rok szkolny , na który odbywa się  rekrutacja/ 

 

jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego. 

 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Nowa Wieś, dnia, ……………………….                                           ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                               / czytelny podpis /     

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów o dacie urodzenia kandydata,  

który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  

 

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

 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………..………... 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria, nr ……………. wydanym przez …………………………….. 

 

oświadczam, że moje dziecko – kandydat do oddziału przedszkol. w szkole ……………………………..…. 
                                                                                                                                                                      / imię nazwisko kandydata/ 

 

urodzone jest…………………………… i w roku szkolnym……………………………......... 
                                /data urodzenia kandydata/                                                   / rok szkolny , na który odbywa się  rekrutacja/ 

 

jest objęte prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Nowa Wieś, dnia ……………………….                                            ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                          / czytelny podpis /     
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Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w 

systemie dziennym. 

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

 

zamieszkała/y………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym  seria, nr………………………. wydanym dnia……………………………………….…... 

 

przez……………………………………………………………………….…………………………………………..……….……… 

 

*Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w…………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                         /nazwa zakładu/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                              siedziba zakładu (adres) 

 

lub 

 

* Oświadczam, że wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz……………….………………………………… 

 

………………… ………………………………………………..………………………………………………..…………………… 
                                                                                     /nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywana jest praca/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                      siedziba  (adres) 

 

lub 

 

* Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ……………………………………..………………………………………… 
                                                                                                                                /nazwa działalności/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                               siedziba  (adres) 

 

lub 

 

* Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ………….. …………..  ha. 
                                                                                                                                /nazwa działalności/ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
siedziba  (adres) 

 

lub 

 

* Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym …………………………………………………………………… 
                                                                                                                    /nazwa uczelni/ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
siedziba  (adres) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
 

Nowa Wieś, dnia ……………………….                                                                 …………………………………………… 

                                                                                                                                                         /czytelny podpis/ 

 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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Oświadczenie rodzica/ów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji w roku szkolnym 

2019/2020 w oddziale przedszkolnym pięciogodzinnym bądź będzie realizowało obowiązek szkolny w 
szkole, w której zorganizowano oddział przedszkolny 

 

 

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

 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………………..…... 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria, nr ………………. wydanym przez…………………..…….… 

 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego……… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
/ imię nazwisko siostry/brata/ 

 

urodzona/y …………………………… w roku szkolnym……………………………………….…............... 
                                /data urodzenia siostry/brata                                               / rok szkolny , na który odbywa się  rekrutacja/ 

 

będzie kontynuowało edukację  w ……………………………………………………………….………....... 

 

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

/nazwa oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego w szkole podstawowej/ 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Nowa Wieś, dnia ……………………….                                             ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                      / czytelny podpis /   
 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej 
 

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

 

zamieszkała/y ………………………………………………………………...………………………………... 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria, nr ………………. wydanym przez…………………………… 

 

oświadczam, że korzystam ze świadczeń pomocy społecznej.   

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                       / wymienić rodzaj świadczenia/świadczeń// 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Nowa Wieś, dnia ……………………….                                             ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                               / czytelny podpis /     
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Oświadczenie rodzica/ów o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy Suwałki 
 

 

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

 

zamieszkała/y …………………………………………….…………………………………………………... 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria, nr ………………. wydanym przez …………………………. 

 

oświadczam, że odprowadzam podatek dochodowy na rzecz Gminy Suwałki.   

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

  

Nowa Wieś, dnia ……………………….                                              ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                                     / czytelny podpis /     

 

 

                                       

 


