
Wniosek należy złożyć w terminie 01 – 24.03.2023 r. 
Data wpływu                                      nr wniosku ....................... – 2023/2024 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w PSP NR 2 w Żaganiu 

na rok szkolny 2023 / 2024  od dnia 01 września 2023 r. 
 

 

Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu          ….… godzin,   od …..….  do ……... 

 
 

I. WARUNEK PODSTAWOWY 

1 Dziecko zamieszkałe na obszarze miasta Żagań   TAK    /       NIE 

 

II. DANE DZIECKA 

Imiona  

nazwisko  

PESEL             

Seria i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość* 
 

data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 

Miejscowość  z kodem  

Ulica, nr domu i mieszkania  

*Wypełnić w przypadku braku numeru PESEL  

 

III. DANE  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

ADRES  ZAMIESZKANIA 

Miejscowość z kodem   

Ulica, nr domu i mieszkania   

INNE DANE KONTAKTOWE: 

Tel. domowy   

Tel. komórkowy   

poczta e-mail   
 

IV.  
KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W PIERWSZYM ETAPIE  

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Proszę zaznaczyć 

odpowiednio: 

  TAK   lub   NIE 

Wymagane dokumenty 

oraz załączniki 

do wniosku: 

1 
Dziecko z rodziny wielodzietnej,  

wychowującej troje lub więcej dzieci 
  TAK  /   NIE (zał. - oświadczenie) 

2 Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością   TAK  /   NIE 
(zał. – kserokopia 

orzeczenia) 

3 

Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec której orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów 

  TAK  /   NIE 
(zał. – kserokopia 

orzeczenia) 

4 

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów 

  TAK  /   NIE 
(zał. – kserokopia 

orzeczenia) 

5 
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność 

lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
  TAK  /   NIE 

(zał. – kserokopia 

orzeczenia) 

6 Dziecko osoby (matki, ojca) samotnie wychowującej.   TAK  /   NIE 

(zał. kserokopie: 

prawomocnego wyrok sądu 

rodzinnego orzekającego 

rozwód lub separacje 

lub aktu zgonu  

oraz zał.– oświadczenie) 

7 Dziecko objęte pieczą zastępczą.   TAK  /   NIE 

(zał. – kserokopia 

dokumentu 

poświadczającego pieczę 

zastępczą) 

1 



 

 

V.  

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W DRUGIM 

ETAPIE  

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Proszę zaznaczyć 

odpowiednio: 

TAK   lub   NIE 

Wymagane 

dokumenty 

oraz załączniki 

do wniosku: 

Uzyskana 

liczba pkt. 

1 
Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują 

lub uczą się                  w systemie dziennym (10 pkt). 
  TAK  /   NIE 

(zał. - 

oświadczenie) 

 

2 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (8 pkt).   TAK  /   NIE  
 

3 
Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie 

przedszkola                (6 pkt). 
  TAK  /   NIE  

 

4 
Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub 

uczy się                      w systemie dziennym (4 pkt). 
  TAK  /   NIE 

(zał. – 

oświadczenie) 

 

5 
Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z 

rodziców położenie przedszkola (2 pkt). 
  TAK  /   NIE  

 

 
 

 

VI. 

PREFERENCJE  rodziców/opiekunów prawnych odnośnie 

kolejności  wybranych dwóch miejskich przedszkoli /oddziałów 

przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej 

(wpisz numer przedszkola (szkoły) innego niż wnioskowane  

W PREFEROWANEJ KOLEJNOŚCI) 

1 MP NR…… / oddział przedszkolny w PSP NR … 

2 MP NR……/ oddział przedszkolny w PSP NR …… 

 

 

 

 

VII. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA: 

 Oświadczamy, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września 2023 r. i braku informacji                      

o przyczynie jego nieobecności w placówce, w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy przyjętych  do przedszkola. 

 

 

 

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

      (czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)           (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)   
 

 

Żagań, dnia………………………..2023 r. 
 

 

 
 

 



Załącznik  

do WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  

PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

…………………………………………………………………….. 

                    (imiona i nazwisko dziecka) 

OŚWIADCZENIE
1
 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, 

że* 

1. Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,                   

w której wychowuje się ……..…….. dzieci 

 

  TAK  /   NIE 

2. Wychowuję dziecko samotnie (jako panna, kawaler, wdowa, 

wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie 

wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem 

 

 

  TAK  /   NIE 

3. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola   TAK  /   NIE 

4. Jestem zatrudniona/zatrudniony 
(nazwa i adres zakładu pracy, nr 
tel.) 

Prowadzę własną działalność gospodarczą 

(nazwa, adres i nr wpisu do ewidencji) 

matka/opiekun prawny  

 

 

 

ojciec/opiekun prawny  

 

 

5. W roku szkolnym 2023/2024 będę uczyć się w systemie dziennym  

(nazwa i adres szkoły/uczelni) 

matka/opiekun prawny  

 

ojciec/opiekun prawny  

 

* właściwe zaznaczyć x, wypełnić lub podkreślić 

Uwaga: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w  

              oświadczeniu 

 

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

   (czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                      (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

           

Żagań, dnia ………………………2023 r. 

                                                           
¹ Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkołą Podstawowa nr 2 w Żaganiu im. 11 

Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ul. Wojska Polskiego 1, 68 – 100 Żagań 
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych: Jędrzej Bajer e-mail: iod@odoplus.pl       tel.: 533 80 70 40 

3) Dane osobowe dzieci/uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), opiekunki oraz innych osób współpracujących 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c oraz art. 9 Ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia czynności 

związanych z rekrutacją. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,  

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, lecz nie 

krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do przenoszenia danych, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z 

Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym podczas rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 wraz z późń. zm.) jest obligatoryjne a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia rekrutacji. 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

10) Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie 

przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, 

wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej 

osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna 

prawnego w przypadku wizerunku dziecka.  

 

.............................................................  ............................................................. 
Czytelny  podpis matki     czytelny podpis ojca  

 

 

https://poczta.wp.pl/k/


 

INFORMACJA – DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 
 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW WYMIENIONYCH  

W PUNKCIE IV i V 

Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 
 

Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje 

lub więcej dzieci  

 

Oświadczenie - załącznik  

 

 

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością  

 

Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, 

wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych 

przepisów  

 

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych , wobec 

których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do 

pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów  

 

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany 

stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)  

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 27.08.1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

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

z 2018, poz.511 z późn.zm.) 

 

 - w postaci kopii poświadczonej za zgodność                   

z oryginałem  

 

 

Dziecko osoby (matki lub ojca)  samotnie 

wychowującej  

 

(Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę  

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  z jego 

rodzicem). 

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem) 

 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem - załącznik  

 

 

 

Dziecko objęte pieczą zastępczą  

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.            

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.998 z późn. zm) - w postaci 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  

 

Dziecko rodziców pracujących zawodowo  

 

Oświadczenie - załącznik  

Dziecko rodziców uczących się i studiujących                    

w systemie dziennym  

 

Oświadczenie - załącznik  

 

 



 

 

Oświadczenie należy złożyć od 17 – 21.04.2023 r. 
 

...............................................................                   Żagań, dnia ............................. r. 

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

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

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

    (dane rodziców) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ..........................................................................                         

do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji 

Kawalerii Pancernej w Żaganiu. 

 

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

czytelny  podpis matki     czytelny podpis ojca  
 

 

 


