
Załącznik nr 1 
Data przyjęcia deklaracji:     

 

 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych  

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

 

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie 

publiczne 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  

w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

1. Pierwszy wybór …………………………………………………………………………………….….… 

2. Drugi wybór ………………………………………………………………………………………….….. 

3. Trzeci wybór ……………………………………………………………………………………….……. 

 

4. Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku: 

Rodzaj informacji o dziecku Tak Nie 

Informacja o stanie zdrowia    

Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej   

Potrzeba szczególnej opieki   

Stosowana dieta   

Zalecenia lekarskie   

 

5. Informacje rodziców/prawnych opiekunów związane z pierwszym etapem rekrutacyjnym: 

L.p. Kryterium Informacja potwierdzająca spełnienie kryterium Tak Nie 

 

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty 

1.  Kandydat zamieszkały na 

terenie Gminy Psary 

Oświadczenie rodziców   

2.  Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

3.  Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

kandydata 

  

4.  Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata  

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata (wpisać 

kogo dotyczy) ……………………………………………… 

  

        



 

 

5.  Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności obojga  rodziców kandydata  

  

6.  Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności  rodzeństwa kandydata 

(wpisać kogo dotyczy) ………………………… 

  

7.  Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Dokument potwierdzający 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. 

  

8.  Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej. 

  

 

6. Informacje rodziców/prawnych opiekunów związane z drugim etapem rekrutacyjnym: 

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

1.  Rodzeństwo kandydata 

uczęszczające do Szkoły 

Podstawowej  

w Dąbiu 

Oświadczenie o uczęszczaniu do danego przedszkola 

rodzeństwa kandydata 

  

2.  Dziecko obojga rodziców 

pracujących  

Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie obojga 

rodziców w pełnym wymiarze czasu pracy lub 

zatrudnienie rodzica samotnie wychowującego kandydata 

  

3.  Dziecko, którego co najmniej 

jeden z rodziców/prawnych 

opiekunów uczą się w trybie 

dziennym 

Oświadczenie potwierdzające, że co najmniej jeden z 

rodziców/ prawnych opiekunów jest osobą uczącą się w 

trybie dziennym 

  

4.  Dziecko wychowuje się w 

rodzinie objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem 

asystenta 

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór 

kuratora lub zaświadczenie wydane przez ośrodek 

pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem 

asystenta  

  

5.  Dzieci zamieszkałe w 

obwodzie szkoły, na terenie 

której funkcjonuje oddział 

przedszkolny 

Oświadczenie rodziców   

 

7. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2) Posiłki: obiad     

8. Oświadczam, że   

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

c) Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem 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 RODO - Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Dąbiu danych osobowych zawartych we wniosku dla 

celów związanych z rekrutacją do przedszkola  

 

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

              (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

9. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora placówki             ...........................................................                   

         (podpis dyrektora przedszkola) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców  jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w 

Dąbiu tel: 322672204, mail: spdabie@interia.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. 322672204  

lub adresem email:  sekretariat.ido@gmail.com 

 

3. Dane osobowe uczniów/rodziców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, 

określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 oraz 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). 

 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy ustalone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 

5. Rodzicom przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa oświatowego j/w. 

 

 

Podpis Administratora 

 


