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……………………………………………. 

   Data złożenia wniosku 

                                                                                                           (wypełnia Dyrektor Przedszkola) 

Pieczęć przedszkola 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MALUTKOWO W KRAKOWIE  

NA ROK SZKOLNY ……………… / ……………… 

Kontaktowy adres e-mail: 
 

 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

DANE DZIECKA 

PESEL 
Seria i nr paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości1 

             

Nazwisko Imię Drugie imię Data urodzenia 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Kod pocztowy 

        - 

Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Nazwisko 

 

Imię Drugie imię 

Telefon domowy 

 

Telefon komórkowy E-mail 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Kod pocztowy 

        - 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr budynku Nr lokalu 

 
1 W przypadku braku numeru PESEL, proszę wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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III. KRYTERIA REKRUTACYJNE (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE) 

Kryteria główne - (kryteria mają jednakową wartość) 

1.  Wielodzietność rodziny kandydata [1] TAK NIE 

2.  Niepełnosprawność kandydata TAK NIE 

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE 

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE 

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE 

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [2] TAK NIE 

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE 

 

Kryteria dodatkowe - (kryteria mają różną wartość) 

8.  
Kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka, 

zarejestrowanego w Gminie Miejskiej Kraków 
TAK NIE 

9.  
Kandydat uczestniczył w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do 

przedszkola, ale nie został przyjęty 
TAK NIE 

10.  
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub ubiega 

się o przyjęcie do tego samego przedszkola 
TAK NIE 

11.  

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w 

trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola, wskazanego we wniosku 

rekrutacyjnym, jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego 

przedszkola 

TAK NIE 

12.  
Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub 

pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź wsparciem 

asystenta rodziny 

TAK NIE 

 

[1] - rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

[2] - samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w 

separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem 

 

 

 

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwisko 

 

Imię Drugie imię 

Telefon domowy 

 

Telefon komórkowy E-mail 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Kod pocztowy 

        - 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr budynku Nr lokalu 
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Pouczenia: 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oświadczam, 

iż przyjmuję do wiadomości, że: 

• administratorem tak zebranych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Malutkowo, ul. Łepkowskiego 1, 5 i 7, 

31-423 Kraków; 

• dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Publicznym Przedszkolu Malutkowo w Krakowie; 

• dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom (administratorom danych); 

• obowiązek podania danych wynika z art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j.) 

oraz art. 149, art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

• prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w 

zbiorze przysługuje każdej osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z 

postepowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z wnioskiem oraz z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135) 
 

        Kraków, dnia ……………………………………                                                    ………………………………………….. 

                                                                                                                                              (podpis Rodzica /Opiekuna prawnego) 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej dotycząca przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola Malutkowo 

w Krakowie  

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

• o przyjęciu dziecka do przedszkola 

• o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola 

(proszę niepotrzebne skreślić) 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola: 

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

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

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

 

        Podpisy członków komisji                                                                 Podpis przewodniczącego komisji 

 

 

 


