
1 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata:                                                                                                     Biała dn,…………………….. 

 

……………………………………………… 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Marcina Bielskiego w Białej 

Biała 63, 98-332 Rząśnia 

 

WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   

 

 Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej                

im. Marcina Bielskiego w Białej w roku szkolnym…………………...  

Dziecko będzie przebywało w oddziale przedszkolnym w godzinach: od ………… do ….……… 
 

I  DANE OSOBOWE DZIECKA 

(Tabele należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 
                                   Dane dziecka 

Imię/Imiona, Nazwisko  

Data  i miejsce urodzenia  

PESEL 
 

 

                                                  Adres zamieszkania dziecka  Adres zameldowania dziecka 

Kod pocztowy, 

miejscowość 

  

Ulica /nr domu/nr 

mieszkania 

  

 

II.  DANE OSOBOWE RODZICÓW 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię, Nazwisko   

Adres zamieszkania    

Telefon    

E-mail    

 

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 

 

1. Szczególne wymagania zdrowotne dziecka np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp. 

………………………………………………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..… 

2. Szczególne wymagania żywieniowe dziecka ……….………………………………….....….…..... 

…………………………………………………………………………………………………..… 

3. Inne (dotyczące rozwoju psychofizycznego dziecka) 

…………………………………………..........................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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IV.  INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE „PRAWO 

OŚWIATOWE” I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE 

 
*)Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz 

TAK i zgodnie z instrukcją dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

 

1 2 3 

Lp. 
 

Kryterium Zgłoszenie kryterium 

do oceny  TAK)* 
1. Wielodzietność rodziny kandydata 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 
 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

 
Do wniosku dołączam  dokumenty3 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………... 

 

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

 

• Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego 

wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

• Zgodnie z Art. 150 ust.6ustawy Prawo Oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów. 

 

• Oświadczam(y), że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

• Oświadczam(y) niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki o zmianie danych zawartych 

w niniejszym wniosku. 

 

 

 

 

 

……………………………..…                               ……………………………………………. 

         miejscowość i data                               podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:  

▪ Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w 

Białej, z siedzibą: Biała 63,  98-332 Rząśnia, tel. 44 631 71 82 , e-mail: szkola.biala@interia.pl   

▪ Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub 

poprzez e-mail: kontakt@ekspertodo.pl  

▪ Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu 

wykonania obowiązku prawnego, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), która określa treść zgłoszenia kandydata do szkoły oraz oświadczenia. 

▪ Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty 

uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

▪ Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

▪ Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane (w tym 

przechowywane) przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

w zakresie: 

▪ kandydatów przyjętych: nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły, 

▪ kandydatów nieprzyjętych: przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

▪ W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan 

prawo do: 

▪ dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

▪ ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO. 

▪ Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d 

RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a także prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych kandydata jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

▪ W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 RODO. Oznacza to, że żadne 

decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili 

kandydatów. 

▪ Rodzicom/opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 

RODO, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

▪ Podanie danych zawartych w zgłoszeniu wynika z przepisów prawa i jest Pani/Pan obowiązana/y do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpoznanie sprawy.  

 

……………………………..… ……………………………………………. 

         miejscowość i data  podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

 


