
                                                   
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA      

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TURKU 

„ SŁONECZNE” 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
( Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami) 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

PESEL            

Data urodzenia  

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA  KANDYDATA 

Ulica  Nr 
domu 

 Nr 
mieszkania 

 

Kod 

pocztowy 

 Miejscowość  

Gmina  Powiat  

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Nazwisko  

ADRES MIEJSCA  ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr 

domu 

 Nr 

mieszkania 

 

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  Powiat  

Telefon komórkowy1  Adres e-mail2  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Nazwisko  

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr 

mieszkania 

 

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  Powiat  

Telefon komórkowy3  Adres e-mail4  

 
 

                                                 
1 O ile rodzice  posiadają 
2 jw. 
3 jw. 
4 jw.  

Wypełnia przedszkole 

Data złożenia karty:  

Nr karty w rejestrze             /2022 



ISTOTNE DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM 
KANDYDATA ( w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021                     
poz.1082) zwana w treści wniosku również Ustawą                                                                                                                                                                    

                                                                                         -----------------------------------------  
                                                                                               ( podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu w 

zakresie:  

□ program rozszerzony od ...................do........................ 

□ program podstawowy (5 godzin) – od 7.30 – 12.30  

* wybrany program zaznaczyć znakiem „X” 

Proszę o wskazanie kolejności wybranych Przedszkoli Samorządowych w Turku od najbardziej                         

do najmniej preferowanych (nie więcej niż trzy): 
1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

              3. …………………………………………………………………………………………………………... 
Zgodnie z art. 156 ustawy5 

 
Informacja o spełnianiu przez kandydata  kryteriów rekrutacyjnych określonych w art.131. 

ust.2 ustawy 6 

 

Lp. Kryterium rekrutacyjne Wymagany dokument 

Czy 
kryterium 

zostaje 
zgłoszone do 

oceny?      
(wpisać TAK 

lub NIE) 

1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata** 

 

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 (t.j. Dz.U.                 z 2021 

r. poz. 573) * 

 

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 zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.                 z 2021 

r. poz. 573) * 

 

4. Niepełnosprawność obojga 
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 zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych t.j. Dz.U.                                  
z 2021 r. poz. 573) * 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności, lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z 

 

                                                 
5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 )  
6 jw. 



dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.                   z 
2021 r. poz. 573) *  

6. Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację, lub akt zgonu* oraz/lub 
oświadczenie** o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie                  z jego rodzicem 

 

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 (t.j Dz.U. z 2020 r. 

poz. 821 ze zm.) *  

 

 
*Dokumenty o których mowa w punktach 2-7 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w 
postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Dokumenty      o których mowa w pkt 2-7 mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka. 
** Oświadczenia o których mowa w pkt 1 i 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie 
fałszywych zeznań.  

Do wniosku załączone zostały dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów z 
punktu/punktów: …………………… 

 
 

 

Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych określonych przez 

Radę Miejską Turku (na podstawie art.131 ust.4 i ust 6 ustawy7), tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017, poz. 2894 

 

1. Kandydat obojga rodziców pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą lub uczących  

się  w trybie dziennym – zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni (szkoły). 

 

2. Kandydat, którego rodzice zadeklarują korzystanie przez dziecko z pełnej oferty przedszkola   

       powyżej 8 godz. dziennie. 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu  w zakresie pełnej 

oferty powyżej 8 godz. dziennie. 

  

                                                                                                           --------------------------------------       
                                                                                                                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola. 

Oświadczam, że  do Przedszkola Samorządowego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku „ Słoneczne” 

uczęszcza  rodzeństwo kandydata. 

TAK 8                       NIE 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”9 

                                                                                                             --------------------------------------       
                                                                                                                                        (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

                                                 
7 Uchwała Rady Miejskiej Turku NR XXIX/255/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj Wlkp. z 2017r. poz.2894) 
8 Niewłaściwe skreślić 
9 Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. - 

Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r., poz. 2345) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu                                                     

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  



4. Przedszkole wskazane we wniosku o przyjęcie kandydata, jest najbliżej położonym przedszkolem 

od miejsca zamieszkania dziecka /miejsca pracy jednego z rodziców. 

Oświadczam, że Przedszkole Samorządowe nr 5 w Turku jest najbliżej  położoną placówką od: 

 miejsca zamieszkania kandydata  

TAK 10                      NIE 

 miejsca pracy jednego z rodziców  

TAK  11                   NIE 

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”12 

                                                                                                      -------------------------------------------                                                                                                  
( podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

5. Kandydat uczęszczający wcześniej do żłobka wpisanego do rejestru żłobków  prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Turku  

Oświadczam, że kandydat uczęszczał wcześniej do żłobka wpisanego do rejestru żłobków prowadzonych 

przez Burmistrza Miasta Turku  

TAK  13                      NIE 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”14 

                                                                                                        ------------------------------------------------                          
                                                                                                                                (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

6. Kandydat, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy 

Miejskiej Turek 

Oświadczam, że odprowadzam podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Turek  

TAK15                  NIE 

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”16. 

                                                                               --------------------------------------                                                                                                

                                                                                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na przyjęcie kandydata do grupy integracyjnej 

                                                                                        ------------------------------------ 
                                                                                                                                         (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

 podawania do wiadomości przedszkola zmian dotyczących kontaktów telefonicznych                                
i adresowych, 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie do 15 każdego 
miesiąca, 

                                                 
10 J.w. 
11 J.w. 
12 J.w. przypis 9 
13 Niewłaściwe skreślić 
14 J.w. przypis 9 
15 J.w. 
16 J.w. przypis 9 



 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą 

upoważnioną,   

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

Oświadczenie:                                                                                                                                                                                     
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia 
dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.                                                                         

Pouczenie:                                                                                                                                                                      
Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną 
wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem postępowania 
rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2021r. poz.1082) 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole 

Samorządowe nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Turku „Słoneczne”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 

531 641 425. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 30 

ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz 

załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 

1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, 

a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i 

dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych.  

5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z 

którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej 

niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo 

do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

7. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) 

RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  



8. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej 

formy wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do 

przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  

9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie 

danych                    w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem 

nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

10. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do 

przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, natomiast podanie (w tym dołączenie 

stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów 

obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.  

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

 

Data Podpis matki/prawnej opiekunki Podpis ojca/prawnego opiekuna  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ              

 

Komisja Rekrutacyjna na zebraniu w dniu …………………………... 

 Zakwalifikowała kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 5  w Turku 

na …….godzin od dnia ……………………..20……r. 



Komisja Rekrutacyjna na zebraniu w dniu …………………………... 

 Zakwalifikowała kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 5  w Turku 

na …….godzin od dnia ……………………..20……r. 

Nie zakwalifikowała kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 5  w Turku z powodu 

 

Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej                              Podpisy członków Komisji 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna  na zebraniu w dniu  ………………………….. 

Przyjęła kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 5  w Turku 

na…….godzin od dnia………………………..20……r. 

Nie przyjęła kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 5  w Turku z powodu 

  

Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej                              Podpisy członków Komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

 

Ja niżej 

podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..................

.....,  

                            imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych*  

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora 

Danych Osobowych – Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku 

wizerunku  i informacji o osiągnięciach mojego niepełnoletniego syna /niepełnoletniej córki*  

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

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

imię i nazwisko dziecka 

 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach świadczonych 

usług                      w zakresie edukacji, w celu realizacji zadań przedszkola  oraz prowadzenia 

konkursów i innych akcji związanych z działalnością przedszkola (np. wycieczek 

przedszkolnych, uroczystości związanych                         z wydarzeniami organizowanymi w 

przedszkolu). 

Niniejsza zgoda:  

 jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach 

przedszkola,                                             w gazetach, Internecie;  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję Przedszkola. 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on 

przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich 

poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienie, sprostowania, usunięcia.  Podanie danych 

jest dobrowolne. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie 

na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego 

syna/niepełnoletniej córki*.  

                                                 

                             

………………………………...........………………………… 



           data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………. 

                     (imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………… 

                           (adres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych wrażłiwych 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych wrażliwych przez 

administratora danych - Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Turku, w 

celu rekrutacji. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zostałem(łam) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

4. Oświadczam, że 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. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                  (data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów ) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


