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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola wg następującej kolejności: 
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną) 

Nazwa i adres placówki *) 
Deklarowana liczba 

godzin pobytu 
dziecka (godziny) 

Godziny podstawy 
programowej 

 
 
1. 

 
 
 
 

 5 

 
 

2. 
 
 

 
 
  5 

 
3. 

 
 
 
 

 5 

*) – Wykaz Przedszkoli z terenu Gminy Kornowac: 

 Przedszkole Publiczne w Kobyli, 

 Przedszkole Publiczne w Łańcach, 

 Przedszkole Publiczne w Pogrzebieniu, 

 Przedszkole Publiczne w Rzuchowie. 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

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  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH 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  
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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  

 

Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria obowiązkowe – I etap rekrutacji 
(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 
z późn. zmian.) 

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 (Dz.U. 2018 poz. 511) 

 

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 
(Dz.U. 2018 poz. 511) 

 

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 
(Dz.U. 2018 poz. 511) 

 

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 (Dz.U. 2018 poz. 511) 

 

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 (Dz.U. 2018 poz. 998) 
 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000998
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Kryteria dodatkowe – II etap rekrutacji 
 

1 

Dziecko rodzica samotnie wychowującego, opiekuna prawnego – 
pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub studiującego w 
systemie stacjonarnym 

 

2 

Dziecko obojga rodziców, opiekunów prawnych – pracujących, 
prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie 
stacjonarnym 

 

3 
Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat 
– decyduje data urodzenia

  

4 
Rodzice lub opiekunowie prawni zadeklarowali dzienny pobyt dziecka w 
przedszkolu w ilości 6 godzin i więcej  

5 
Dziecko posiada rodzeństwo kontynuujące edukację 
w tym przedszkolu, szkole na terenie gminy  

6 

Dziecko posiada opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o konieczności objęcia wychowaniem przedszkolnym lub orzeczenie o 
niepełnosprawności 

 

 
 

INFORMACJE O DZIECKU 
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/ 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/ punkcie przedszkolnym*: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych, danych kontaktowych w postaci nr telefonu, adresu e-mail oraz 
danych mojego dziecka/podopiecznego do celów związanych z przeprowadzeniem naboru, organizacją pracy 
i funkcjonowaniem przedszkola przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Pogrzebieniu 

 
OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.  
2. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną dla Rodziców i ich dzieci przekazaną 

zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  zwanego RODO. 

 
 
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 
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UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy oddać w 
placówce najbardziej preferowanej. 

 

 

Klauzula informacyjna dla Rodziców 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:  
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Pogrzebieniu przy ul. 

Pamiątki 25,  44-285 Pogrzebień, adres e-mail: szkola.pogrzebien@kornowac.pl  (dalej jako „ADO”); 
2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować 

pod adresem: ul. Raciborska 48 , 44-285 Kornowac, e-mail: iod@kornowac.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym 

zakresie: 
a) w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, 
b) niezbędne do ochrony Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego żywotnych interesów 
c) mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y  

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.  
4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych 
uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę  
i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane oraz 
Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

5) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane jedynie w 
okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 
prawa.  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane zostały 
zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 

6) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego dotyczących, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

danych osobowych, 
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym  ust. 3 lit. b, c, d 

lub e tego przepisu, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich i dziecka danych osobowych , 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem 

zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
7) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana i dziecka/podopiecznego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

8) Podanie przez Panią/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych może być wymogiem: 
(a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan 
zobowiązana/y. 

9)  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich  
i dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może 
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  

10) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich  
i dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 

11) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich i 
dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy, 

12) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
nie będą profilowane, 

13) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane nie będą przekazywane do krajów trzecich 
 

mailto:szkola.pogrzebien@kornowac.pl

