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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO LOKOMOTYWA- PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA w Krakowie, ul. Radzikowskiego 47c, NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić  DRUKOWANYMI LITERAMI.  

 
I. Dane osobowe dziecka 
 
imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL  

data urodzenia  miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

 
 
II. Dane osobowe rodziców dziecka/ opiekunów prawnych 

 
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  

 
 
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  
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III. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 
 
Kryteria ustawowe Punkty 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 
 
załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 
 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 
 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 
załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 
załącznik: 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. 
 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 

 

 
Kryteria dodatkowe 
 
1. 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 
samorządowego 
załącznik: Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica 
 

 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do LOKOMOTYWA – Publicznego Przedszkola w Krakowie 
załącznik: zaświadczenie o uczęszczaniu  przez rodzeństwo kandydata w LOKOMOTYWA – Publicznego 
Przedszkola w Krakowie  
 

 

3. Kandydat uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do Niepublicznego Żłobka Lokomotywa ul. Radzikowskiego 47c 
w Krakowie 
załącznik: zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Niepublicznego Żłobka Lokomotywa 
 
 

 

4. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu  
 
załącznik: kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w 
LOKOMOTYWA – Publicznym Przedszkolu w Krakowie 

 

 

5. Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 
zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków 
Załącznik: Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 

 

 

6. Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola 
Załącznik: Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w 
postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka 

 

 
Pouczenia: 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
………………………………                    ………………………………..                       ……………………………………        
              data                                         podpis matki/opiekunki prawnej                    podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 



3 
 

 
 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 RODO): 

1. Administratorem danych osobowych jest Lokomotywa - Publiczne Przedszkole w Krakowie, z siedzibą przy  
ul. Radzikowskiego 47c, 31-315 Kraków, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, Panią Patrycję Hajtek - Pachoń. Współadministratorem 
Państwa danych jest organ prowadzący Przedszkole tj. Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o. w Rabce – Zdroju, ul. Podhalańska 4, 
34-700 Rabka – Zdrój reprezentowane przez Pana Rafała Leśniaka 

2. Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego funkcję pełni Adriana Żur. Kontakt do Inspektora 
Ochrony Danych (IOD): mailowo: iod@malopolska.edu.pl, pisemnie na adres Administratora 

3. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do Przedszkola. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt. c) 

RODO 
5. Państwa dane oraz dane Państwa dziecka mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka będą przechowywane przez okres jego edukacji oraz po jej zakończeniu, w celu wypełnienia 

obowiązku ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od  Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych w formularzu jest obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dalej jako ustawa). Dane 
osobowe dotyczące stanu zdrowia/rozwoju psychofizycznego dziecka/specjalnej diecie rodzic/opiekun prawny podaje na podstawie art.155 ustawy. 
Przepis ten stanowi, że: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 zakres systemu 
oświaty pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły 
lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

Oświadczenie:  
 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych przez Lokomotywa- Publiczne Przedszkole w Krakowie, dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka. 
 
 
…………………………………            ………………………………..            …………………………………….                 
              data                                   podpis matki/opiekunki prawnej          podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
DECYZJA : 
 
 
Dyrektor Przedszkola w dniu …..........................................zakwalifikowała dziecko od dnia 

….......................................... po uzyskaniu liczby punktów................... 

 

Dyrektor Przedszkola Nie zakwalifikował dziecka z powodu..................................................................... 

 

 
 
………………………................…………. 
Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola 

 

 

 
 


