
ZARZĄDZENIE NR 101/2022 
WÓJTA GMINY JAWORZE 

z dnia 4 października 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie: określenia wzoru wniosku oraz wzoru zgłoszenia do 
publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Jaworze 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

zarządzam co następuje: 
§ 1. W zarządzeniu nr 13/2020 Wójta Gminy Jaworze z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: 

określenia wzoru wniosku oraz wzoru zgłoszenia do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze wprowadza się następujące zmiany: 
1) załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 

1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Publicznych Przedszkoli Samorządowych 

i Dyrektorom Szkół Podstawowych w Jaworzu. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

   

Wójt Gminy Jaworze 
 
 

Radosław Ostałkiewicz 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 29C3EEF9-3C3B-4A4A-B9EE-DFEE33F69818. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 

Dyrektor  

……………………..………………………… 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły, do której składany jest wniosek 

…………………………………..…………… 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO  

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO    

W ……………………………..…………………………… 

 NA ROK SZKOLNY …………/………… 

 

 

1. DANE  IDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ PESEL lub seria i nr paszportu lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

DATA  URODZENIA                                        

 

           

 

2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA                       OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefony kontaktowe: 

 

e-mail: 

Telefony kontaktowe: 

 

e-mail: 

 

3.  ADRES  ZAMIESZKANIA  RODZICÓW i  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

Przedszkolem/Oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru jest 

 

…………………………………………………………………………………. 

w następnej kolejności Przedszkole/Oddział przedszkolny 

 

…………………………………………………………………………………. 

oraz Przedszkole/Oddział przedszkolny  

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Jeżeli karta złożona została więcej niż w jednym przedszkolu/oddziale przedszkolnym – w każdej karcie 

zgłoszenia jako pierwszego wyboru wpisywać należy to samo przedszkole/oddział przedszkolny. Rodzic 

może złożyć kartę maksymalnie w trzech wybranych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. 

 

Jednocześnie uznając je za istotne, podaję następujące dane dotyczące dziecka: 

- stan zdrowia ............................................................................................................................................ 

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

- stosowana dieta …................................................................................................................................... 

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

- rozwój psychofizyczny dziecka .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA  

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

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

 podpis matki podpis ojca 

 (opiekuna prawnego) (opiekuna prawnego) 

 

 

Podając ww. dane, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) oraz potwierdzam, 

że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

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

 podpis matki podpis ojca 

 (opiekuna prawnego) (opiekuna prawnego) 

 

 

Do wniosku dołącza się:  

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych:  

• Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

• 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 

• Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych. 

• Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej 

działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica) 

• Oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

• Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola 

• Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka  
 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający poszczególne oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej 

treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
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Załącznik Nr 2 

Dyrektor  

……………………..………………………… 

Nazwa i adres szkoły, do której składany jest wniosek 

…………………………………..…………… 

 

 

Jaworze, dnia …............... 

 

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY I PUBLICZNEJ  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ ……………………………… 

 NA ROK SZKOLNY …………/………… 

 

 

Potwierdzam wolę realizowania obowiązku szkolnego w roku szkolnym …………/………… 

 

w ....................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

 

przez moje/nasze dziecko: 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

          

(numer PESEL dziecka lub seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej  

w godzinach: 

 

od godz. ………………………………… do godz. ………………………………… 

 

Proszę o wypełnienie karty danych teleadresowych: 

 

OŚWIADCZAM, ŻE DZIECKO ZAMIESZKUJE: 

 

…………………………………………………………….  

miejscowość zamieszkania 

 

……………………………………………………………. 

ulica, nr domu/nr mieszkania 

 

DANE RODZICÓW 

 

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

 

imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) dziecka nr telefonu i e-mail 

 

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

imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) dziecka nr telefonu i e-mail 

 

 

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

 podpis matki podpis ojca 

 (opiekuna prawnego) (opiekuna prawnego) 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA  

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

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

 podpis matki podpis ojca 

 (opiekuna prawnego) (opiekuna prawnego) 

 

 

 

Podając ww. dane, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) oraz potwierdzam, 

że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

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

 podpis matki podpis ojca 

 (opiekuna prawnego) (opiekuna prawnego) 
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