
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 1 
w Środzie Śląskiej

na rok szkolny 2019/2020

DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

Imię*

Nazwisko* Data urodzenia*

Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Województwo* Ulica*

Gmina* Miejscowość*

Nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy*

RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia):

CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OD GODZ. …….........     DO GODZ. …….......

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy
zakreślić odpowiedź)

TAK NIE

Nr orzeczenia

Poradnia, która podała
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)

Dodatkowe informacje o
dziecku

WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)

Lp. Przedszkole Adres przedszkola

1. pierwszego wyboru

2. drugiego wyboru

3. trzeciego wyboru



DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic
Opiekun 
prawny

Nie udzieli 
informacji

Nie żyje Nieznany
Rodzic 
mieszka za
granicą

Imię* Drugie imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo* Ulica*

Gmina* Miejscowość*

Nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon dom/komórka*

Adres poczty elektronicznej

Miejsce pracy

adres, numer telefonu

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic
Opiekun 
prawny

Nie udzieli 
informacji

Nie żyje Nieznany
Rodzic 
mieszka 
za granicą

Imię* Drugie imię*

Nazwisko*

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo* Ulica*

Gmina* Miejscowość*

Nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon dom/komórka*

Adres poczty elektronicznej

Miejsce pracy

adres, numer telefonu

*oznaczone pola wymagane



KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

Kryteria podstawowe
wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. ( Dz. U z 2014 r. poz. 7)

1.  Wielodzietność rodziny dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących – oświadczenie 
rodziców/prawnych opiekunów

 2.
 
Niepełnosprawność  kandydata – orzeczenie o kształceniu specjalnym

 3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności

 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oświadczenie

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie piecza zastępczą

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – wynikające z
uchwały NRIV/24/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia   2015 roku

1. Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki 
w systemie dziennym

 2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

 3.
Zadeklarowanie przez rodziców kandydata pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie ( łącznie z 
czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej w wymiarze 5 godzin)

 4.
Miesięczny dochód w rodzinie kandydata w przeliczeniu na osobę wynosi od 75% do 120% kwoty, o 
której mowa w art,5 ust z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2013r. 
Poz.1456 z późn. zm.)

 5. Miesięczny dochód w rodzinie kandydata w przeliczeniu na osobę nie przekracza  75% kwoty, o której 
mowa w art,5 ust z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2013r. Poz.1456 z 
późn. zm.)

6 Jednoczesne ubieganie się o miejsce w przedszkolu kandydata z rodzeństwem

Zobowiązuję  się  w  okresie  od  25.03.2019  r.   od  godz.8.00  do  28.03.2019  r.  do  godz.15.00   pisemnie
potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

W przypadku braku potwierdzenia wyra  żam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do  
przyjęcia do przedszkola.

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………                                                                                ……………………………………….
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego



Specyfikacja załączników do wniosku:

Kolejny
numer

załącznika
Rodzaj załącznika Forma załącznika Uwagi

·
·
·
·
·
·
·
·

Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników

·Oświadczam, że:

·wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
·niezwłocznie  powiadomię  dyrektora  przedszkola  o  zmianie  danych  zawartych  
we wniosku

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

                   (czytelny podpis rodziców/opiekuna)

Administratorem danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku jest Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 1 z siedzibą w Środzie Ślaskiej przy ul. Strzeleckiej 6, 55-300 Środa Śląska

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniaka i ma Pani/Pan
prawo  kontaktu  z  nim  za  pomocą  adresu  e-mail  iod@synergiaconsulting.pl,  
telefon 500-610-605.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora  jest art. 6. ust 1 pkt c 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO),  w związku z art.
150, 151, 152, 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z
późn. zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu

· przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola i przyjęcia lub odrzucenia kandydatów w toku
rekrutacji — podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z art. 131, art. 153
ust. 1 i 2, art. 158, art. 161 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe;
· przechowywania dokumentacji kandydata przez okresy wskazane w przepisach Prawa
oświatowego — podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z art. 160 ustawy z
dnia 16 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe;

Podanie wszystkich danych osobowych jest  co do zasady dobrowolne,  jednak podanie określonych
danych  osobowych  na  potrzeby  przyjęcia  do  przedszkola/oddziału  przedszkolnego  jest  wymogiem
ustawowym, opisanym w przepisach prawa oświatowego — bez tego nie będzie możliwe uwzględnienie
zgłaszanego kandydata w toku rekrutacji do przedszkola



Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata będą przechowywane przez następujące
okresy:

· dane osobowe kandydatów przyjętych oraz dzieci kontynuujących edukację przedszkolną,
przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania
przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, 
· dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania
dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego, gdy nie została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego lub została wniesiona skarga i zapadło rozstrzygnięcie — przez okres roku;
· dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, przetwarzane w celu przechowywania
dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego, gdy została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i nie zapadło rozstrzygnięcie — przez okres potrzebny do zapadnięcia
prawomocnego rozstrzygnięcia

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia gdy;
-  dane  nie  są  już  niezbędne  do  celów,  dla  których  zostały  zebrane,  oraz   upłynął  okres  w  jakim
Administrator był zobowiązany przechowywać dokumentację rekrutacyjną.
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana  dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

...................., dnia ............................                                     ........................................................…
 
          (czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego)

·Przyjęcie wniosku przez dyrektora przedszkola

Data: ................................

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

                                 (podpis dyrektora przedszkola

                                                             

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

………………………………………………                                                                                ……………………………………….
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                                        podpis ojca lub opiekuna prawnego

*** niepotrzebne skreślić


