
ZARZĄDZENIE NR W.0059.33.2019
WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 
z późn. zm.) oraz art.152 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lyski
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Określić wzór wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina 
Lyski jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określić wzór zgłoszenia dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Określić wzór wniosku o przyjęcie do szkół podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem 
prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Określić wzór zgłoszenia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy I szkoły podstawowej, 
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom  publicznych placówek oświatowych na terenie  
Gminy Lyski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Lyski

Grzegorz Gryt
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                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                        Zespołu Szkolno-Przedszkolnego/

                                                                                                        Szkoły Podstawowej                        

                                                                                                        w ……………………………….

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 W …………………………………… W ROKU SZKOLNYM …......................

1. DANE KANDYDATA:

Imię/imiona i nazwisko

Data urodzenia

PESEL 
(w przypadku braku numeru PESEL – seria
i numer  paszportu  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

Adres miejsca zamieszkania

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA:

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 
kontaktowego (o ile je posiada)

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 
kontaktowego (o ile je posiada)

3. KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PRZEDSZKOLI:

Lp. Nazwa przedszkola (od najbardziej do najmniej preferowanych)

1.

2.

3.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0059.33.2019

Wójta Gminy Lyski

z dnia 22 lutego 2019 r.
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4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (o ile dotyczy):

Lp. Nazwa załącznika
Liczba

złożonych
załączników

1.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność kandydata

2. Orzeczenie  potwierdzające  niepełnosprawność  jednego  z  rodziców
kandydata

3.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

4.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata*

6.

Orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu
na niepełnosprawność,  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  stopniu
niepełnosprawności  lub  orzeczenie  równoważne  w rozumieniu  przepisów  ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 511.) 

7.
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt  zgonu  oraz  oświadczenie  o  samotnym wychowywaniu  dziecka**  oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

8.
Dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998)

Uwaga:
1. Dokumenty (poz. 1-4, 6-8) składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci

urzędowo  poświadczonego  zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty  (poz. 1-4, 6-8) mogą być składane także w postaci
kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

2. Oświadczenie (poz. 5) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia”.  Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

*      Wielodzietność rodziny: oznacza  rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 
**     Samotne  wychowywanie  dziecka:  oznacza  wychowywanie  dziecka  przez   pannę,  kawalera,

wdowę,  wdowca,  osobę   pozostającą w separacji  orzeczonej  prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem.

………………………………………………….
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów kandydata)
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Data przyjęcia zgłoszenia:    

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODBYCIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 W ………………………. W ROKU SZKOLNYM …...........................................

1. DANE DZIECKA:

Imię/imiona i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka
(w przypadku braku numeru PESEL – seria 
i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość)

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:

Imię i nazwisko matki/prawnego 
opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych
(o ile je posiada)

Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/prawnego 
opiekuna 

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 
(o ile je posiada)

Miejsce pracy

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0059.33.2019

Wójta Gminy Lyski

z dnia 22 lutego 2019 r.
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ZGŁOSZENIE:

1. Zgłaszam  do  odbycia  obowiązkowego  rocznego   przygotowania  przedszkolnego  córkę/syna
………………………………………………………….………………..  w  Przedszkolu  Publicznym/
Oddziale Przedszkolnym w …………………………………………………………… w roku szkolnym
….........................

2. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora Przedszkola Publicznego/Szkoły Podstawowej o zmianie

danych zawartych w zgłoszeniu,
c) wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  dla  celów

związanych  z  rekrutacją  do  przedszkola  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

3. Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku rekrutacyjnym do szkoły podstawowej/przedszkola
dane osobowe są prawnie wymagane ,  określone ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(  Dz.U.  z  2018r.  poz.  996,  1000,  1290,  1669,  2245-  obowiązuje  od  1  września  2017  oraz
rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na  podstawie tej ustawy.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679       z dnia
27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  informujemy,  iż  Administratorem  Pani/Pana  danych
Osobowych  jest…………………………………………….(wpisać  nazwę  i  adres  organizacji  oraz  nr
telefonu kontaktowego)
Organizacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego podstawowym zadaniem
jest kontrola prawidłowości przetwarzania danych w organizacji. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu
edukacyjnego i wychowawczego.
Pełna  informacja  dotycząca  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  jest  dostępna  na  tablicy
ogłoszeń w organizacji i na stronie internetowej Administratora Danych.

…………………………………………. ………………………………………………….
(miejscowość, data)   (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

3. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO /
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………………….
(podpis Dyrektora)
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                                                                                                        Dyrektor
                                                                                                        Zespołu Szkolno-Przedszkolnego/
                                                                                                        Szkoły Podstawowej
                                                                                                        w ……………………………….

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W …………………………

W ROKU SZKOLNYM …....................................

1. DANE KANDYDATA:

Imię/imiona i nazwisko

Data urodzenia

PESEL 
(w przypadku braku numeru PESEL – seria
i numer  paszportu  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

Adres miejsca zamieszkania

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA:

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 
kontaktowego (o ile je posiada)

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 
kontaktowego (o ile je posiada)

3. KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH SZKÓŁ:

Lp. Nazwa szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanych)

1.

2.

3.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0059.33.2019

Wójta Gminy Lyski

z dnia 22 lutego 2019 r.
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4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (o ile dotyczy):

Lp. Nazwa załącznika
Liczba

złożonych
załączników

1.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność kandydata

2. Orzeczenie  potwierdzające  niepełnosprawność  jednego  z  rodziców
kandydata

3.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

4.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata*

6.

Orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu
na niepełnosprawność,  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  stopniu
niepełnosprawności  lub  orzeczenie  równoważne  w rozumieniu  przepisów  ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511)  

7.
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt  zgonu  oraz  oświadczenie  o  samotnym wychowywaniu  dziecka**  oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

8.
Dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998)

Uwaga:
1. Dokumenty (poz. 1-4, 6-8) składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci

urzędowo  poświadczonego  zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty  (poz. 1-4, 6-8) mogą być składane także w postaci
kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

2. Oświadczenie (poz. 5) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia”.  Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

*      Wielodzietność rodziny: oznacza  rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 
**     Samotne  wychowywanie  dziecka:  oznacza  wychowywanie  dziecka  przez   pannę,  kawalera,

wdowę,  wdowca,  osobę   pozostającą w separacji  orzeczonej  prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem.

…………………………………………………………..….
(data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów kandydata)
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Data przyjęcia zgłoszenia:    

ZGŁOSZENIE UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY 
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ………………………. W ROKU SZKOLNYM …................................

1. DANE UCZNIA:

Imię/imiona i nazwisko ucznia

Data i miejsce urodzenia

PESEL ucznia
(w przypadku braku numeru PESEL – seria 
i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość)

Adres miejsca zamieszkania

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA:

Imię i nazwisko matki/prawnego 
opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych
(o ile je posiada)

Imię i nazwisko ojca/prawnego 
opiekuna 

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 
(o ile je posiada)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0059.33.2019

Wójta Gminy Lyski

z dnia 22 lutego 2019 r.
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3. ZGŁOSZENIE:

1. Zgłaszam  do  I  klasy  Szkoły  Podstawowej  w  ……………………………………  córkę/syna
……………………………………………………………………….………………………………………....

2. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie  powiadomię  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  o  zmianie  danych  zawartych

w zgłoszeniu,
c) wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  dla  celów

związanych z rekrutacją do szkoły/gimnazjum zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 101, poz. 1000 z późn. zm.).

3   .Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku rekrutacyjnym do szkoły podstawowej/przedszkola
dane osobowe są prawnie wymagane ,  określone ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(  Dz.U.  z  2018r.  poz.  996,  1000,  1290,  1669,  2245-  obowiązuje  od  1  września  2017  oraz
rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na  podstawie tej ustawy.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679       z dnia
27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  informujemy,  iż  Administratorem  Pani/Pana  danych
Osobowych  jest…………………………………………….(wpisać  nazwę  i  adres  organizacji  oraz  nr
telefonu kontaktowego)
Organizacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego podstawowym zadaniem
jest kontrola prawidłowości przetwarzania danych w organizacji. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu
edukacyjnego i wychowawczego.
Pełna  informacja  dotycząca  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  jest  dostępna  na  tablicy
ogłoszeń w organizacji i na stronie internetowej Administratora Danych.    

…………………………………………. ………………………………………….
(miejscowość, data)             (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

4. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO/
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………………….
(podpis Dyrektora) 
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