
 

1 
 

……………………………………………                  
     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

…………………………………………… 

 
    Dyrektor 

         Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej 

      w Dąbrowie Biskupiej 
 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Oddziału Przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej 
 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. Miejsce urodzenia  

4. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

5. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

6. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 1 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Wieś  /  Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

7. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie 

przedszkolne 

 
1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola i adres przedszkola 

2. Drugi wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa przedszkola i adres przedszkola 

3. Trzeci wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola i adres przedszkola 
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora szkoły. 

*)  we właściwej rubryce ( TAK / NIE ), przy każdym z 5 kryteriów wstaw znak X 

 

L.p. 

 

 

Kryterium 

 

2 

Zgłoszenie kryterium 

do oceny  Tak*) 
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1.  Dziecko sześcioletnie  ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy 

szkole podstawowej. 
 

 

 

 

2.  Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej. 

 

3.  Dziecko czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej. 

 

4.  Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej  pierwszego wyboru.  

5.  
Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawni opiekunowie/opiekun) mieszkają w pobliżu 

granic obwodu szkoły przy której znajduje się  oddział przedszkolny 

 

 

 

IV. Informacja o preferowanych przez rodziców godzinach opieki świetlicowej. 

 

Jestem zainteresowany z korzystania przez moje dziecko z opieki świetlicowej w godz. od ….. do …….  

(* godziny otwarcia świetlicy szkolnej uzależnione są od ilości godzin przyznanych szkole przez organ prowadzący). 

 

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

 

Zgodnie z art. 7 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanie danych osobowych  jest niezbędne 

do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej gmina Dąbrowa 

Biskupia informuje, że będzie przetwarzała dane zgodnie  

z celem statutowej działalności placówki. Powyższe dane mogą być udostępniane innym podmiotom tylko 

na podstawie przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 139, poz. 814 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.).  

Świadoma/y  odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,  

że przedłożone przeze mnie we wniosku i załącznikach informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

Dąbrowa Biskupia, …………………              …………………………………………….             …………………………………... 

                                                        data         PODPISY:  matki (prawnej opiekunki)                      ojca (prawnego opiekuna)              

        

 
 

 

 
 

 

 
Data złożenia wniosku w  szkole: ……………………… 

 

 
 

 

 
Podpis osoby przyjmującej wniosek: ……………………………………      


