
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  SPOZA OBWODU 

                        DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO TZW. „ZERÓWKA” w roku szkolnym 2019/2020 

                    PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH 

 
 

Do oddziału przedszkolnego, tzw.  zerówki, przyjmowane są dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. 

 
Wypełniony i  podpisany formularz należy złożyć do 19 marca br. do godziny 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

 w Przyłękach 

 

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopie skróconego aktu urodzenia dziecka.  
 

 

Data złożenia formularza:  

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.       TAK              NIE 

 

 

I. Dane osobowe dziecka 

 

Dane dziecka 

imię/imiona 
 

nazwisko 
 

PESEL 
 

data urodzenia 
 

miejsce urodzenia 
 

                                                                 Adres zamieszkania dziecka Adres zameldowania dziecka  

kod pocztowy 
  

miejscowość 
  

ulica 
  

nr domu/nr mieszkania 
  

 

II.  Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 

  matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

imię 
  

nazwisko 
  

Adres zamieszkania 

kod pocztowy 
  

miejscowość 
  

ulica 
  

nr domu/ nr mieszkania  
  

telefon i e-mail 
  



 

Informacje o miejscu pracy (studiów/ nauki w trybie dziennym)- nieobowiązkowe 

nazwa zakładu pracy 

(uczelni/ szkoły) 

  

adres zakładu pracy 

(uczelni/ szkoły) 

  

telefon do zakładu pracy 

(uczelni/ szkoły) 

  

 

III. Deklaracje  (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 

  

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od………………..do……………… 

      TAK              NIE  

Dziecko będzie korzystać z obiadów  w stołówce szkolnej.  

      TAK               NIE  

Dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej.  

      TAK              NIE 

 

Dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii. 

      TAK              NIE 

 

Dziecko będzie uczęszczało na lekcje etyki. 

      TAK               NIE Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości 

organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku w publikacjach 

papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.  

 

 

IV. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole. 

 

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

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

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

 

 

 

V. Kryteria dodatkowe (przy spełnianym kryterium proszę zaznaczyć kwadrat). 

 

 

 

Kryteria dodatkowe 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów  

 

Liczba 

punktów 

 

 

 

1.  Kandydat objęty obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym (6-latek) lub kandydat 

w wieku powyżej 6 lat z odroczonym 

obowiązkiem szkolnym 

Oświadczenie rodzica o konieczności 

realizacji obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub pismo dyrektora szkoły 

odraczające rozpoczęcie obowiązku 

szkolonego  przez dziecko w danym roku 

wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego i opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej o potrzebie odroczenia 

obowiązku szkolnego 

 

30 

 

 

2. Kandydat, którego oboje rodzice 

/opiekunowie prawni pracują, wykonują 

pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub działalność gospodarczą – 

kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego kandydata 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 

albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej; 

Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające 

naukę w trybie dziennym; Zaświadczenie 

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności 

gospodarczej (wydruk ze strony internetowej 

Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub informacja 

z Krajowego Rejestru Sądowego) 

 

10 

      

          
 

 



3. Kandydat, którego jeden 

z rodziców/prawnych opiekunów 

pracuje, wykonuje pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczy się 

w trybie dziennym, prowadzi 

gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą lub pozarolnicza 

działalność gospodarczą 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 

albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej; 

Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające 

naukę w trybie dziennym; Zaświadczenie 

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności 

gospodarczej (wydruk ze strony internetowej 

Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub informacja 

z Krajowego Rejestru Sądowego) 

 

3 

 

 

4. Kandydat, którego rodzeństwo 

w kolejnym roku szkolnym będzie 

kontynuowało edukację przedszkolną 

w publicznym przedszkolu lub 

publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego na terenie gminy Białe 

Błota 

Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu 

edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo 

kandydata w danym roku szkolnym 

w publicznym przedszkolu lub innej formie 

wychowania przedszkolnego na terenie gminy 

Białe Błota 

 

4 

      

          
 

 

5. Dochód na osobę w rodzinie kandydata 

w przypadku dochodu w wysokości 

mniejszej lub równej kwocie, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 

1544, 2354) 

Oświadczenie rodzica kandydata o wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie kandydata 

 

1 

 

 

6. Dochód na osobę w rodzinie kandydata 

w przypadku dochodu w wysokości 

przekraczającej kwotę, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 

1544, 2354) 

Oświadczenie rodzica 

kandydata o wysokości 

dochodu na osobę 

w rodzinie kandydata 

Iloraz kwoty, o której mowa 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 

1544, 2354), oraz dochodu 

na osobę w rodzinie dziecka 

      

          
 

 

 

 

 

VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych. 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, ze podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

 
……………………………………………………………                                       …………………………………………………………… 

miejscowość, data, podpis matki/ opiekuna prawnego                                               miejscowość, data, podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku 

przetwarzanie  danych osobowych Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 
 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, ul.  Zabytkowa 5; Przyłęki 86-005 Białe Błota, reprezentowana przez Dyrektora. 

Informacje szczegółowe na stronie internetowej 

 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach,  

 dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem        
szkoły, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej. 

 

 
 

……………………………………………………………                                       …………………………………………………………… 
miejscowość, data, podpis matki/ opiekuna prawnego                                               miejscowość, data, podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

* Formularz dostępny na stronie: www.przyleki.edu.pl oraz w  sekretariacie szkoły. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.przyleki.edu.pl/

