
DRODZY RODZICE 

 

Prowadzone przez nas przedszkole jest przedszkolem publicznym, 

wychowującym dzieci zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości. Proces wychowawczo – 

dydaktyczny uwzględnia koncepcję człowieka i wychowania głoszoną przez Kościół katolicki. 

 

Decyzja oddania Waszego dziecka do naszego przedszkola jest równoznaczna z 

akceptacją zasad wychowania obowiązujących w przedszkolu. 

 

                                                       

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

       (imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica dziecka) 

 

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

      (adres do korespondencji w sprawach rekrutacji ) 

                                                   

                                                      Dyrektor Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek                                                                             

                                                       z Oddziałami Integracyjnymi  w Rzeszowie                                                                            

                                                       ul. Łukasiewicza 16b, 35 – 604 Rzeszów 

                                                                                 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do  Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek 

z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię 
 

Nazwisko 
 

Data 

urodzenia 

 
Miejsce urodzenia 

 

PESEL 

 

           

 

 

Adres zamieszkania 

 

Miejscowość 
Ulica, nr domu lub 

mieszkania 

Kod pocztowy, 

poczta 
Gmina 

    

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW 

 

 MATKA OJCIEC 

Imiona i nazwiska 

 

 

 

 

 



Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

 

 

III. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego ( kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych): 

1. Pierwszy wybór 

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

(nazwa i adres przedszkola) 

2. Drugi wybór 

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

(nazwa i adres przedszkola) 

3. Trzeci wybór 

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

(nazwa i adres przedszkola) 

 

Deklaruję, ze dziecko będzie korzystać z opieki w przedszkolu w godz.  

     od..................... do.................. 

                                          

V. KRYTERIA PRZYJĘĆ 

 

Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „ X” 

Kryteria wymagają udokumentowania; w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla danego 

kryterium należy razem z wnioskiem złożyć odpowiedni dokument. 

 

 

Kryteria podstawowe 

Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

 

 

LP. 

 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

 

Tak / 

    Nie 

Ilość punktów 

( wypełnia 

komisja 

rekrutacyjna) 



1. 

Wielodzietność 

rodziny kandydata 

/troje i więcej dzieci 

w rodzinie/ 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata ( załącznik) 

  

 

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 2020 r.  

poz. 426 ze zm. ) (załącznik) 

  

 

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 (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 426 ze zm.  ) (załącznik) 

  

 

4. 

Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

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 2020 r.  

poz. 426 ze zm. ) (załącznik) 

  

 

5. 

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 ( załącznik) 

  



 

6. 

Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument potwierdzający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. 

poz. 821ze zm. ) (załącznik) 

  

Kryteria dodatkowe 

     ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym  przedszkole 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

 

Tak 

Nie 

 

 

 1. 

Aktywność zawodowa 

obojga rodziców dziecka, 

studia 

 w trybie dziennym lub 

prowadzenie działalności 

gospodarczej. Kryterium 

stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego 

dziecko. 

Zaświadczenie z zakładu pracy, 

uczelni, wydruk z CEIDG 

(załącznik) 

  

2. 

Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza  do przedszkola, 

do którego składany jest 

wniosek. 

Oświadczenie rodziców/ prawnych 

opiekunów 

o uczęszczaniu do przedszkola 

rodzeństwa kandydata  (załącznik) 

  

3. 

Dziecko wraz 

 z rodzicami zamieszkuje w 

niedalekiej odległości w 

promieniu do 1 km.   od 

przedszkola. 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

o zamieszkaniu  w niedalekiej 

odległości  od przedszkola : do 1 km. 

- maksymalna liczba punktów, 

powyżej 1 km. - obniża się liczbę 

punktów za każde 100 m (załącznik) 

  

4. Dziecko urodzone w 2019r. -   

Łączna suma uzyskanych punktów:  

OŚWIADCZENIA 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej ( art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane 

dotyczące mojej rodziny są prawdziwe. 



Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu ( ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz. U. z 2019 r. poz. 2407). 

                                                         

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

     Miejscowość, data                                             Podpis matki dziecka/ prawnych opiekunów

         

                                                                                                

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

                                                                                Podpis ojca dziecka/ prawnych opiekunów 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do Przedszkola Publicznego 

Sióstr  Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie będę zobowiązany/a potwierdzić wolę 

przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie podanym w harmonogramie  postępowania 

rekrutacyjnego. 

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli  w określonym terminie oznacza wykreślenie dziecka z 

listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w Przedszkolu Publicznym Sióstr Serafitek z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Przedszkole 

Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Rzeszowie, ul. 

Łukasiewicza 16b. 

b) dane kontaktowe do administratora danych: tel./fax 17 857 41 06 seraf.przedszkole@wp.pl  

c) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: katbart86@wp.pl 

d) dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, 

przetwarzane są lub będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzonego 

przez administratora danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych 

osobowych ma charakter ustawowy (wynika z przepisów prawa) a ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywającego na administratorze danych 

obowiązku prawnego oraz brak możliwości uczestnictwa i przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego, 

e) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – 

przepisy prawa (Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 

910 i 1378 oraz 2921r., poz.4) wraz z Rozporządzeniami, 

f) dane osobowe są lub mogą być ujawniane odbiorcom danych będącymi organami lub 

podmiotami publicznymi, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (MEN – poprzez System 

Informacji Oświatowej, urząd Miasta Rzeszowa, jednostki kontrolujące). Administrator 

danych prowadzi wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe, 

g) dane osobowe nie są przekazywane poza EOG (państwo trzecie), 

h) dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez okres w oparciu o obecnie obowiązujące 

przepisy prawa, 

i) administrator danych informuje o prawie do żądania od administratora danych sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane 

dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

j) administrator danych informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem 

nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w 

Warszawie (www.uodo.gov.pl), 

k) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

mailto:seraf.przedszkole@wp.pl
mailto:katbart86@wp.pl
http://www.uodo.gov.pl/


l) administrator danych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w innym celu, niż 

zostało to pierwotnie wskazane. 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Kandydat uzyskał łącznie.................. punktów biorąc pod uwagę kryteria ustawowe i organu 

prowadzącego przedszkole. 

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu...................... zakwalifikowała dziecko do 

Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie na 

.....................godzin dziennie.  

 

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu 

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

 

Podpisy przewodniczącego i członków komisji:   ...................................................... 

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

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

 

UWAGA! Termin składania wniosku do dnia 18.03.2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………………………… 
                          Imię i Nazwisko 

…………………………………………… 
       Numer i seria dokumentu tożsamości 

Oświadczenie
1 

1. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
2
, oświadczam, że 

……………………………………............…….., 

      Imię i nazwisko kandydata 

wychowuje się w rodzinie  wielodzietnej, w której wychowuje się /wybierz właściwy tekst/ (troje, czworo, 

pięcioro…..) dzieci 

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

 Data          Czytelny podpis osób składających   

                                                                                                                       oświadczenie / rodziców/ prawnych opiekunów / 

                                                                                   
                

2. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
2
, oświadczam, że        

   …......................……………………………..,  

                                                     Imię i nazwisko kandydata  

                                                                     wychowuję samotnie, 

 jako /wybierz właściwy tekst/ (panna, kawaler,  wdowa,  osoba pozostająca w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osoba  rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka  

z jego rodzicem.  

 

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

     Data                                                Czytelny podpis osób składających  oświadczenie 

        / rodziców/ prawnych opiekunów   

  

 

3. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam
2
, że 

moja córka/syn ................................................................................................ 
                                                                                     Imię i nazwisko kandydata 

zamieszkuje wraz z rodzicami w odległości.......................... od przedszkola. 

 

……………………………..                                  …………….……………...........................………………… 
        Data                                                                                      Czytelny podpis osób składających  oświadczenie 

                                                                                                                / rodziców/ prawnych opiekunów / 

 

4. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam
2
, że 

/wybierz właściwy tekst/ rodzeństwo  - brat, siostra....................... / imię i nazwisko rodzeństwa/ uczęszcza do 

Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. 

 

……………………………..                                    …………….……………...........................………………… 
        Data                                                                          Czytelny podpis osób składających  oświadczenie 

                                                                                                                          / rodziców/ prawnych opiekunów / 

 
1
/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy / 



 
2/Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 ze 

zm.)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 12 oraz 13 RODO, Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest 

Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Rzeszowie, ul. Łukasiewicza 

16b. Dane kontaktowe do administratora danych: tel./fax 17 857 41 06 seraf.przedszkole@wp.pl. Dane 

kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: katbart86@wp.pl. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, przetwarzane są lub będą w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego, prowadzonego przez administratora danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podanie 

danych osobowych ma charakter ustawowy (wynika z przepisów prawa) a ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości spełnienia spoczywającego na administratorze danych obowiązku prawnego oraz brak 

możliwości uczestnictwa i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – przepisy prawa (Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) wraz z Rozporządzeniami. Dane osobowe są lub mogą być 

ujawniane odbiorcom danych będącymi organami lub podmiotami publicznymi, w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa (MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, urząd Miasta Rzeszowa, jednostki 

kontrolujące). Administrator danych prowadzi wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe. Dane 

osobowe nie są przekazywane poza EOG (państwo trzecie). Dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez 

okres w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator danych informuje o prawie do żądania 

od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Administrator danych informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl). 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator 

danych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w innym celu, niż zostało to pierwotnie wskazane. 

 

 

 

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

   imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna                                                         miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

mailto:seraf.przedszkole@wp.pl
mailto:katbart86@wp.pl
http://www.uodo.gov.pl/

