
Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kowali. 

 
……………………………….. 
Data przyjęcia  wniosku 
 (wypełnia placówka) 

 
Wniosek  

rodziców/ prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali  

na rok szkolny ………………. 
 

Podstawa prawna: 
art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z. 2018 r. poz. 1000, poz. 

1290, poz. 1669 i poz. 2245)  

 
Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku drukowanymi literami 

 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                             (imiona i nazwisko) 

urodzonego……………………………………..……… w………………………………………..,  
                                            (data urodzenia)                                     (miejsce urodzenia) 

PESEL    

         

                                  
zameldowanego: ………………………………….……………………………… kod pocztowy………………………. 

zamieszkałego: ……………………………………….…………………………… kod pocztowy………………………. 

do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali  

w roku szkolnym …………./………… 

Dane rodziców 
       
Dane matki dziecka          

Imię……………………….................   

Nazwisko ……………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………  

Adres: …………….……………………… 

Adres zamieszkania: (jeżeli inny niż 

zameldowania) 

…………………………………………………..         

Dane ojca dziecka  

 Imię…………………………………………… 

Nazwisko……………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………... 

Adres:………………..………………………...  

Adres zamieszkania: (jeżeli inny niż 

zameldowania) 

……………………………………………………..         

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

(podpisy rodziców) 

 
 



Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kowali. 

 
 
 
     

I. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966) tzw. ustawowych   

 
*(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X we właściwej rubryce (tak/nie),  

Lp.  Kryterium  Dokument potwierdzający spełnianie kryterium  TAK  NIE  PKT 

1)  wielodzietność 
rodziny kandydata 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   
10 

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 zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz,2046 i 1948.). 

   

10 

3)  niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata  

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 
2016 r. poz,2046 i 1948). 

   

10 

4)  niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 
2016 r. poz,2046 i 1948.). 

   

10 

5)  niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 
2016 r. poz,2046 i 1948.). 

   

10 

6)  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,  

   

10 

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 2016r. poz.575,1583 i 1860). 

  
10 

 
Do wniosku w części I dołączam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterium w punktach: …………  
 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 
2019 roku1 

* w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X” 

lp Kryteria Potwierdzenie/ pkt  pkt TAK NIE 

1 Rodzice są zatrudnieni w ramach pracowniczego 
stosunku pracy, samozatrudnienia, wykonujących 
prace na podstawie umów cywilnoprawnych  lub 
pobiera naukę w trybie dziennym 

oświadczenie rodziców  5  

  

2 Jeden z rodziców jest zatrudniony w ramach 
pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, 
wykonujący prace na podstawie umów 
cywilnoprawnych  lub pobiera naukę  w trybie 
dziennym 

oświadczenie rodziców  3  

  

3 Dziecko lub rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, oświadczenie rodziców, o miejscu 3.   

                                                 
1 Kryteria te będą brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego 



Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kowali. 

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej 

zamieszkania, uczęszczaniu 
rodzeństwa do placówki  

4 Miejsce płacenia podatku na rzecz Gminy Kowala  
 

oświadczenie rodzica o miejscu 
płacenia podatku/ów/  

2 
  

5 Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej  
nadzorem kuratorskim  lub wsparciem asystenta 
rodziny  

zaświadczenie wydane przez GOPS  2 
  

6 Trudna sytuacja rodzinna  
 

Zaświadczenie o korzystaniu z 
pomocy wydane przez  GOPS  

1    

 
Do wniosku  w części II dołączam dokumenty i oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punktach 
……………………… 
 
 
 

……………………………………        …………………………………………………………          ………………………….……………………… 
data                                                  podpis matki                                                     podpis ojca  
 
 

 
 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali 

 
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu  w dniu ……………………………20…….r.  na podstawie uzyskanej 

ilości punktów ………, zakwalifikowała /nie zakwalifikowała2 dziecko ………………………………………………. 

(Imię i nazwisko dziecka ) 

do  oddziału przeszklonego  Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka  w Kowali.                      

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić  



Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kowali. 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
1. Administratorem Twoich danych* jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali . Nasz adres  

Kowala 103 , 26-624 Kowala, nasz e-mail  pspkowala@o2.pl ,  numer telefonu 48 6101727 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce skontaktujesz się mailem gawronewa@gmail.com. 
3. Twoje dane zbieramy wyłącznie w celu organizacji procesu rekrutacji do naszej placówki. Podstawą naszego 

działania są przepisy prawa oświatowego obowiązujące w naszym kraju. Prosimy Cię o podanie tylko takiego 
zakresu danych, jaki wynika z tych przepisów. Twoje dane pozyskaliśmy na etapie rekrutacji do szkoły. Działamy w 
tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa. 

4. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je  naszemu organowi 
prowadzącemu Referatowi Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Kowali. Działamy w tym przypadku  w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa. 

5. W trosce o bezpieczeństwo zasobów szkoły informujemy Cię, że monitorujemy jej siedzibę z poszanowaniem 
Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku  działamy w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym 
kraju oraz w celu wypełnienia zadania publicznego. 

6. Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie naszego kraju, do 
momentu ustania przewarzania w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji do szkoły.  

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Możesz też złożyć sprzeciw wobec przekazania Twoich danych do organu nadzorczego wskazanego 
wyżej, który uczestniczy i wspiera nas w realizacji obowiązków i uprawnień, ale w takim przypadku realizacja celu 
związanego z rekrutacją nie będzie możliwa. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora szkoły - danych osobowych 
naszych i naszego dziecka zawartych w deklaracji dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z art.6 
ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5. 2016 L Nr 119/36  Dz. Urz. UE PL), zwanego dalej RODO. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

3. Wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe. 
4. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji. 
5. „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”3 
 

 
 …………………..…...........................                                            …….…………………………………  
    (data, podpis matki)                                                                                                      ( data, podpis ojca) 

 

 

                                                 
3   Zgodnie z art. 150  ust.6 w związku z ust 2 pkt.2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz.966)  

 

mailto:pspkowala@o2.pl

