WNIOSEK
O KONTYNUACJĘ UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I.

Dane o dziecku
Imiona i nazwisko dziecka ................................................................................
PESEL ...............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia....................................................................................

II.

Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko matki (opiekunki prawnej)
…………………………………………………………..
Numer telefonu matki(opiekunki prawnej)
............................................................................................
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)
…………………………………………………………..
Numer telefonu ojca (opiekuna prawnego)
............................................................................................
Odległość od przedszkola do miejsca zamieszkania ............................................
Adres do korespondencji...………………………………………........................
.
Adres poczty elektronicznej…………………………………..

III.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Adres zamieszkania
.................................................................................................................................................
Adres zameldowania
................................................................................................................................................

IV.

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i
załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 1

Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku
dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
L.p.

Kryteria

Zgłoszenie
kryterium do
oceny TAK

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Kryteria ustawowe –
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego
1.
2.

Wielodzietność rodziny kandydata2
Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie3

Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046) Oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016
r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz.
2046)Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14
czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca
1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca
1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie4o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem Oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016
r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
8.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza lub
uczęszczało do przedszkola w danej
szkole
9.
Dziecko,
którego
oboje
rodzice/opiekunowie prawni pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą.
Kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko
10.
Dziecko z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny
11

Kandydat ubiega się o przyjęcie do
oddziału przedszkolnego w obwodzie
szkoły podstawowej miejsca
zamieszkania

poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z
2016 r. poz. 575 ze zm.)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do
przedszkola/szkoły w danej placówce
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej
działalności gospodarczej, a w przypadku zatrudnienia lub
pobierania nauki w systemie dziennym, oświadczenie
zawierające nazwę i adres siedziby pracodawcy, albo nazwę
i adres siedziby uczelni.

Oświadczenie o objęcie opieką kuratora lub asystenta
rodziny
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu
zamieszkania kandydata.

Do wniosku dołączam dokumenty5 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w
punkcie/punktach .................
Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w
tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość
2
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, 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.
3
Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
1

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.5Zgodnie z art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów.
4

Zgodnie z art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów
5

Przyjęcie deklaracji przez szkołę
Data:…………………………..
…………………………..
(podpis pracownika szkoły)

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pana/Pani w/w danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Zakrzewie, Zakrzew 226, 23-155 Zakrzew.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Jolanta Sulowska
iodo.spzakrzew@gmail.com
3. Podstawa prawna przetwarzania w/w danych osobowych: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pózn. zm.), 2. Art. 6 ust. 1 lit. C
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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).
4. Pana/Pani dane osobowe w/w będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego.
5. Odbiorcą w/w danych osobowych może być (w przypadku nie przyjęcia dziecka do
oddziału przedszkolnego) organ prowadzący szkołę na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pózn. zm.), w/w dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
rekrutacji.
7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do końca roku, w którym
uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego lub uczęszcza do szkoły (chyba, że dłuższego
przechowywania danych osobowych wymuszają inne przepisy prawa), dane osobowe
kandydatów nie przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane przez okres roku (licząc od dnia zakończenia rekrutacji), chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem sądu.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
(data i podpis wnioskodawców)
matka(opiekunka prawna)..………………………………………………………………
ojciec (opiekun prawny)…………………………………………………………………
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym*.

* Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze
zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.

(data i podpis wnioskodawców)
matka(opiekunka prawna)………………………………………………………………
ojciec (opiekun prawny)…………………………………………………………………

