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Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach na rok szkolny 2022/2023 
 

Proszę określić znakiem x kolejność wyboru Przedszkola w Piecach: 

 

1  

2  

3  

 

1.    DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

  

NAZWISKO 
 

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

IMIONA 
 

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

 

PESEL 

DATA I MIEJSCE URODZENIA, OBYWATELSTWO 
 

 ………………………………………………………………………… 

                      

  

2.   ADRES ZAMIESZKANIA  KANDYDATA 

  

UL. NR DOMU 

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ 

  

3.    DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

                                              

IMIĘ   IMIĘ   

NAZWISKO   NAZWISKO   

Telefony kontaktowe : 

  

Telefony kontaktowe : 

  

e-mail : e-mail : 

ulica i nr domu ulica i nr domu 

kod pocztowy 

 miejscowość 

kod pocztowy 

miejscowość 

 

INFROMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU (I ETAP) 

  
1. We wniosku proszę zaznaczyć wybraną sytuację rodzinną i dołączyć potwierdzające dokumenty: 

  

L.p. Sytuacja w rodzinie Zaznaczenie (X) Liczba pkt Uwagi komisji 

1. wielodzietność rodziny kandydata (troje dzieci                   

 i powyżej; dzieci uczące się będące na utrzymaniu 

rodziców dziecka) 

  

10 

  

2. niepełnosprawność kandydata   10   

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   10   

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   10   

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   10   

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   10   

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą   10   

  
2.   KRYTERIA DODATKOWE (II ETAP) 
  

L.p. Sytuacja w rodzinie Zaznaczenie (X) Liczba pkt Uwagi komisji 

1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny 

w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gaszowice 

  
3 
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2. Rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun 

samotnie wychowujący kandydata pracują zawodowo lub 

uczęszczają na studia w trybie dziennym 

  

2 

 

3. Kandydat, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

  
2 

 

4. Kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu 

listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w 

obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca 

zamieszkania kandydata.  

  

0 

 

  

3.   DODATKOWE INFORMACJE (proszę właściwe podkreślić) 

  

OD/DATA (proszę wpisać) ILOŚC GODZIN RODZAJ POSIŁKÓW 

              od:   7.00 

  8.00 

  do:  13.00 

   14.00 

   15.00 

   16.00 

śniadanie obiad podwieczorek 

  
INNE, WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA: 

  

  

  

  

  

  

Oświadczamy, że do wniosku dołączamy (proszę określić TAK lub NIE):  

  
Lp. Rodzaj załącznika do wniosku:  

1. Oświadczenie o wielodzietności (proszę wypełnić załącznik nr 1 do wniosku) TAK NIE 

2. 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.426 z póź. 

zm.) dotyczące: 

- kandydata 

- rodzica/ obojga rodziców kandydata 

- rodzeństwa kandydata 

TAK NIE 

3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (proszę 

wypełnić załącznik nr 2 do wniosku) 
TAK NIE 

4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 

z ustawą z dnia 9  czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

(t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 821, z  póź. zm.). 
TAK NIE 

5. Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Gaszowice (proszę wypełnić załącznik nr 3 do 

wniosku) 
TAK NIE 

6. Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców 

/opiekunów prawnych (proszę wypełnić załącznik nr 4 do wniosku) 
TAK NIE 

7. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (proszę 

wypełnić załącznik nr 5 do wniosku) 
TAK NIE 

8.  Inny: (wpisać jaki)  TAK NIE 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO  

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jaki i danych osobowych Pani/Pana dziecka w ramach procesu rekrutacji 

jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach  

2. W podmiocie wyznaczono Inspektora ds. ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować  za pomocą  

poczty elektronicznej  iod2@gzopo.gaszowice.pl. Z inspektorem danych osobowych można kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych.   

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który określa treść wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz 

załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, 4 i 14, który określa 

sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160 ustawy Prawo oświatowe, który określa 

zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4. Odbiorcą  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  może  być: organ prowadzący w zakresie zapewnienia 

miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich 

informacji na podstawie przepisów prawa. 

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

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane 

osobowe kandydatów zgromadzone  w   celach   postępowania   rekrutacyjnego   oraz   dokumentacja   postępowania   

rekrutacyjnego   są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania 

przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, zaś  dane  osobowe  kandydatów  

nieprzyjętych  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  są   przechowywane w przedszkolu, przez okres 

roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich dziecka 

(kandydata), żądania ich  sprostowania  lub  usunięcia.  Wniesienie  żądania  usunięcia  danych  jest  równoznaczne  

z rezygnacją  z  udziału w procesie rekrutacji. Ponadto rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem 

prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną 

podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do 

przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje  

dotyczące przyjęcia do  przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza 

obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych 

osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa 

oświatowego; 

11. Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz umożliwiającym korzystanie 

z uprawnień  wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika  w szczególności  z przepisów wskazanych  w pkt  3.  

Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do 

przedszkola, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie 

poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 
 

 
………………………………………………………….                                                       ................................................................................... 
    data i podpis matki (opiekuna prawnego)                                                                      data i podpis ojca (opiekuna prawnego) 
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:  

  
Ilość uzyskanych punktów.............................. 

  

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dnia  ……..............................................:  

 

1. zakwalifikowała kandydata do oddziału przedszkolnego na .........…….. godzin i  ...…….  

posiłek/posiłki dziennie od  dnia 1 września 2022  roku. 

2. nie zakwalifikowała kandydata do przedszkola  

 

UZASADNIENIE 
  

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

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

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

  

  

Podpisy członków Komisji: 
  

1. Przewodniczący Komisji  - ……………………………… 

2. Członek Komisji   - ……………………………… 

3. Członek Komisji  - ……………………………… 
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Załącznik nr 1 

 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:  

……………………………………………………   

……………………………………………………  

Adres zamieszkania:  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 

RODZINY KANDYDATA 

 

  Oświadczamy, że nasze dziecko ………………………………………………………………………..  

         
imię i nazwisko kandydata  

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej
1
 .  

 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

           

       ……………………………………………  
        podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 
1 zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci. 

 

________________________________________________________________________________ 

Załącznik nr 2 
 

…………………………………….…………  
   (imię i nazwisko rodzica)  

………………………………………………  
   (adres zamieszkania)  

………………………………………………  

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………………………………  
         (imię i nazwisko dziecka)  

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
*
.  

 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

       …………………………………………… 
         (podpis rodzica)  

 
 

*Zgodnie z art.20 b, ust. 2 ustawy o systemie oświaty samotne wychowywanie 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, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko. 
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Załącznik nr 3  
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:  

……………………………………………………   

……………………………………………………  

Adres zamieszkania:  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

OŚWIADCZENIE 

 
  Oświadczamy, że rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w placówce oświatowej na 

terenie Gminy Gaszowice tj. : 

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

(wpisać nazwę szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę) 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

       ……………………………………………  
        podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

________________________________________________________________________________ 

 

Załącznik nr 4  

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU LUB POBIERANIU NAUKI W TRYBIE DZIENNYM 

Oświadczamy, że oboje lub jedno z rodziców/opiekunów prawnych* kandydata wykonują pracę na 

podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, wykonują wolny zawód, prowadzą gospodarstwo rolne 

lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym: 

 
Lp. 

 
Nazwisko i imię rodzica 

Nazwa zakładu pracy/firmy (działalność gospodarcza) 

Nazwa szkoły lub uczelni, w której pobierana jest nauka w trybie 

dziennym 
1. 
 

 
 
 
 
 

 

2. 
 

 
 
 
 
 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

       ……………………………………………  
        podpisy rodziców/opiekunów prawnych  
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Załącznik nr 5  
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:  

……………………………………………………   

……………………………………………………  

Adres zamieszkania:  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA 

ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Oświadczam, że korzystam/korzystamy z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

       ……………………………………………  
        podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 


