
1 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

„BAJLANDIA” W KRAKOWIE  na rok szkolny 2020/2021 

Data złożenia wniosku: 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL  

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia i miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  

Gmina  

Ulica, nr domu/ nr mieszk.  

Kod pocztowy/ Miejscowość  

ADRES ZAMELDOWANIA  DZIECKA (proszę wypełnić jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania) 

Województwo  

Gmina  

Ulica, nr domu/ nr mieszk.  

Kod pocztowy/ Miejscowość  

DANE OSOBOWE  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania    

Adres zameldowania    

Telefony    

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU   ( należy wpisać godziny pobytu) 

Dziecko  będzie  korzystało  z  bezpłatnej  podstawy  programowej 

realizowanej w godzinach:  
od  do  

Dziecko będzie korzystało ze świadczeń wykraczających poza podstawę 

programową w godzinach: 

 

  

od  do  
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Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków: 

Śniadanie  Tak Nie  

II śniadanie   Tak Nie  

Obiad   Tak Nie 

Podwieczorek  Tak Nie 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 

Dziecko posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tak Nie  

Dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Tak Nie  

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu: 

 

 

 

 

 

 

 

  

KRYTERIA  PRZYJĘĆ   

Kryteria główne (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)  

wypeł

nia 

przeds

zkole 

Wielodzietność rodziny kandydata na przedszkolaka (+3) TAK 

NIE  

NIE 

 
 

Niepełnosprawność  kandydata na przedszkolaka TAK 

NIE  

NIE 

 
 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata na przedszkolaka TAK 

NIE  

NIE 

 
 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata na przedszkolaka TAK 

NIE  

NIE 

 
 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata na przedszkolaka TAK 

NIE  

NIE 

 
 

Dziecko matek lub ojców samotnie wychowujących TAK 

NIE  

NIE 

 
 

Dziecko jest objęte pieczą zastępczą TAK 

NIE  

NIE 

 
 

Kryteria dodatkowe (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”): 

wypeł

nia 

przeds

zkole 

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje naukę w naszym  przedszkolu TAK NIE   

Dziecko obojga rodziców pracujących  TAK NIE   

Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do 

„Bajlandii” i nie zostało przyjęte  

TAK NIE   

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do naszego 

przedszkola 

TAK NIE   

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki 

opieki nad dzieckiem do lat 3  

TAK NIE   

Dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 

asystenta rodziny 

TAK NIE   
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Uwagi.  

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających 

spełnianie  kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie 

wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że 

dziecko nie spełnia danego kryterium. 

 

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  Jestem świadomy (a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

 

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

podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                       podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska,e-mail:biuro@personal-data.pl. Dane będą 

przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)w celach: określonych  

w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na 

podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie pomiotom posiadającym 

umocowanie prawne, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą 

przetwarzane do czasu wycofania przez Panią /Pana zgody. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma 

Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie 

będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.  

 

 

 

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

podpis matki lub opiekunki prawnej                       lub                                       podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola  

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu………………………… podjęła decyzję: 

- o przyjęciu dziecka do przedszkola * niepotrzebne skreślić 

- o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola * niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………………. 

Podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  

mailto:biuro@personal-data.pl.%20Dane

