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Data przyjęcia wniosku …………………………………..                                                                                                                                                                  

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA                                                                                                                               

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. ADAMA MICKIEWICZA  

W MAZAŃCOWICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

I.  DANE DZIECKA 

 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka      _________________________________________________ 

  

2. Data i miejsce urodzenia           _________________________________________________

  

3. PESEL                                      _________________________________________________

             

4. Adres zamieszkania dziecka/kandydata    _________________________________________________        

      

5. Godziny pobytu w przedszkolu:               od ________________do______________  

(podstawa programowa od 8.00 do 13.00) 

 

6. Posiłki (zaznaczyć X właściwe):             śniadanie                obiad                    podwieczorek    

 

7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW* 

 

 

MATKA/ PRAWNY OPIEKUN * 

 

 

OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN* 

1.Imiona i nazwisko  

                                                                 

1. Imiona i nazwisko  

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres poczty elektronicznej 

 

 

3. Adres poczty elektronicznej 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

2. Wybieram przedszkole  

 /proszę podać pełną nazwę przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności/ 

 

 pierwsze……………………………………………………………………….……, 

 drugie………………………………………………………………………………., 

 trzecie……………………………………………………………………………….. 
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3. Rodzeństwo (proszę podać imiona, rok urodzenia, przedszkole/szkołę) 

 

1) ....................................................................................................................................... 

2) ………………………..………………………………………………………………. 

3) ………………………..……………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………… 
 

III. SPEŁNIANIE KRYTERIÓW DECYDUJĄCYCH O PRZYJĘCIU DZIECKA/ KANDYDATA 

DO PRZEDSZKOLA  

 

W przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”. Kryteria naboru dzieci, zostały 

określone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

 

CZĘŚĆ A: 

 

Kryteria podstawowe ustawowe 

 

Zaznacza 

rodzic 

 

 

Wypełnia 

komisja 

1. Wielodzietność rodziny kandydata (dziecka)  

 

Załącznik nr 1: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.  

  

2. Niepełnosprawność kandydata (dziecka)  

 

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  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

  

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (dziecka)  

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie 

pełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

  

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (dziecka)  

 

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  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ( dziecka)  

 

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  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
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6. Samotne wychowywanie kandydata (dziecka) w rodzinie 

 

Załącznik nr 2: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem.  

  

7. Objęcie kandydata (dziecka) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm).  

 

  

 

PUNKTACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ SUMA 

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

 

  

CZĘŚĆ B: 

Kryteria samorządowe 

 

  

1. Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez 

nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym   

 

Załącznik nr 3: oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu 

działalności gosp. lub pobieraniu nauki w systemie dziennym 

 

  

 

 

2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola  

 

załącznik: kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w przedszkolu złożona przez rodziców kandydata 

 

  

3. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły 

 

Załącznik nr 4: oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły 

  

4. Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie przez niego 

działalności gosp. lub pobieranie przez niego nauki w systemie dziennym 

 

Załącznik nr 3: oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu 

działalności gosp. lub pobieraniu nauki w systemie dziennym 

 

  

 

PUNKTACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ SUMA CZ. A i B 

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

 

 

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów 

określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

oraz dodatkowych określonych przez organ prowadzący. 
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Oświadczam, że: 

a. wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej   

za złożenie fałszywego oświadczenia, 

b. niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych  w deklaracji. 

 

 
Klauzula informacyjna: 

 

 Administratorem danych osobowych dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach 

reprezentowany przez Dyrektora.  

 Nasze dane kontaktowe: tel: 33 815 54 24, e-mail: zsp.mazancowice@op.pl 

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie                          

z przepisami prawa. 

 Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kancelaria@adwokatjaworze.pl 

 Dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka są przetwarzane w celu: 

1) przeprowadzenia rekrutacji do  Przedszkola w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach a także aby móc skorzystać z pierwszeństwa  

w przyjęciu dziecka  do przedszkola w oparciu o poszczególne kryteria naboru na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  oraz  tj. w celu wykonania 

obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w szczególności  art. 130, 131, 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów  prawa. 

2) zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole lub przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. g i h  RODO w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj. ze względów związanych z ważnym 

interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa oraz dla celów profilaktyki zdrowotnej.  

* Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 131 oraz 150 i nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym oraz aby korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru. 

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),                

z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły lub przedszkola, zaś dane osobowe kandydatów 

nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole lub przedszkolu, przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: 

- dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

- sprostowania (poprawienia) danych gdy są one nieprawidłowe, 

- usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO 

- prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możemy 

przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym 

imieniu, np. dostawcom usług informatycznych (WizjaNet Sp. z o.o., FHU Tymon) 

Data …………………………………………………………. 

Podpisy rodziców, prawnych opiekunów: 

 

Matka/ prawny opiekun………………………………………………………. 

 

Ojciec/ prawny opiekun ……..……………………………………………….. 

mailto:kancelaria@adwokatjaworze.pl

