
Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego

Nazwisko: Imię:

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego

Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Numer domu: Nr lokalu:

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego

Telefon: Adres e-mail:

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego

Nazwisko: Imię:

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe dziecka

Nazwisko: Numer PESEL:

Imię: Data urodzenia:

W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

PODSTAWOWE DANE DZIECKA

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny

2021/2022

Formularz przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku 3-6 lat ubiegających się o przyjęcie
dziecka od 1 września 2021 r. do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz wybranych
przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu
prawa do wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna

Miejsce składania:

Termin składania:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
Uchwała Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r., Zarządzenie nr
0050/159/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 maja 2018 r. oraz Zarządzenie nr 0050/223/18
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 czerwca 2018 r.

od 8 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r. do godz. 15:00

przedszkole lub szkoła podstawowa wymieniona na liście na pierwszym
miejscu

Placówka pierwszego wyboru

1.

Placówki kolejnego wyboru

2.

3.

WYBRANE PLACÓWKI



KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria ustawowe wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)

Tak Nie

Wielodzietność rodziny kandydata
(Wymagane oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata)

Niepełnosprawność kandydata
(wymagane 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 z 
późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
(wymagane 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 z późn.zm.) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
(wymagane 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 z późn.zm.) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(wymagane 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 z późn.zm.) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, 
notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
(wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej 
kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały
XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2018 r. poz.740 i Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz.9015)

Tak Nie

kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium: kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka 
kandydat, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wszczętej 
procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium: a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu 
potwierdzającego zatrudnienie; b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument 
potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c) zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny 
dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe odroczenie 
obowiązkowego szczepienia ochronnego

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu, edukację 
szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym - Placówka: 
..................................................................., Oddział: ...............................

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu, edukację 
szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym - Placówka: 
..................................................................., Oddział: ...............................

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu, edukację 
szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym - Placówka: 
..................................................................., Oddział: ...............................

kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego 
zamieszkania - Placówka: ..................................................................., Oddział: ...............................

kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego 
zamieszkania - Placówka: ..................................................................., Oddział: ...............................

Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Numer domu: Nr lokalu:

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego

Telefon: Adres e-mail:



Data wypełnienia wniosku

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Data przyjęcia wniosku przez placówkę

Pouczenia:

Uwagi:
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do
niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z
wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z
bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku nieprzedłożenia w terminie
wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku
weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

Zobowiązuję się w okresie od 15 marca do 22 marca 2021 r. do godz. 15:00 potwierdzić wolę zapisu do przedszkola: elektronicznie w systemie
NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki lub złożyć w placówce, do której dziecko zostało
zakwalifikowane. W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Oświadczenie:
Administratorem danych jest placówka pierwszego wyboru wskazana na wniosku, która przetwarza dane osobowe w celu sprawnego przeprowadzenia
procedury rekrutacji do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na podstawie przepisów prawa wskazanych w podstawie
prawnej wniosku. Obowiązek podania danych na wniosku wynika z powyższych przepisów, a ich niepodanie uniemożliwia udział w rekrutacji. W
przypadku niezakwalifikowania się do placówki pierwszego wyboru dane mogą zostać przekazane placówkom kolejnego wyboru.

W związku z nadzorem nad systemem informatycznym do obsługi wniosków, dostęp do danych posiada także Miejskie Centrum Oświaty z siedzibą
przy Al. Piłsudskiego 12 w Tychach.
Dane będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji, a po jej zakończeniu – w przypadku wniosków zakwalifikowanych – przez okres
korzystania przez dziecko z opieki przedszkolnej – w przypadku wniosków odrzuconych – przez okres 1 roku od rozstrzygnięcia rekrutacji. Zgodnie z
prowadzonym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Placówka może przetwarzać dane dłużej, niż wskazano powyżej, jeśli wynika to z odrębnych
przepisów prawa, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych.

Każda osoba ma prawo do dostępu to treści swoich danych i ich poprawiania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a w
przypadku nieprawidłowego przetwarzania do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt do wyznaczonego w placówce inspektora ochrony danych jest podany na witrynie internetowej placówki.

OŚWIADCZAM, IŻ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM WNIOSKU SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ I JESTEM ŚWIADOMY
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Godziny pobytu w placówce

Od: Do:

kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego 
zamieszkania - Placówka: ..................................................................., Oddział: ...............................


