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WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                                         

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

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

 

Proszę o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wg następującej kolejności: 
(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną;) 

 

Nazwa i adres placówki 

 

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka* 

 

 

1. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. K. Damrota                     
w Lubecku - Oddział Przedszkolny 
ul. Lipska 21                                                                           
42-700 Lubecko 

 
od … do …..  godziny 

 
.…. godzin 

 
 

2. 
 

 

 
od…… do … godziny 

 
….. godzin 

 

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    

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  
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MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  

 
 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria obowiązkowe 
(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 z późn.zm.) 

1. 
Wielodzietność rodziny dziecka 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. 

Niepełnosprawność dziecka 
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. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.). 

 

3. 

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 
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. z 
2021 r. poz. 573 z późn. zm.). 

 

4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 
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. z 2021 r. poz. 
573 z późn. zm.). 

 

5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 
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. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.). 

 

6. 

Samotne wychowywanie dziecka 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 dziecka 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. z 2020 r. poz.821 z póź.zm.). 

 

Kryteria dodatkowe (Uchwała nr XXVI/204/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2017r.) 

1. 
Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują, uczą 
się lub studiują w trybie stacjonarnym (pisemne oświadczenie 
rodziców/ opiekunów prawnych ) 

tak 
 
 

15pkt 

nie 
 
 

0pkt 

nie 
udzielam 

odpowiedzi 
0pkt 

 
 
 

  

2. 
Rodzic samotnie wychowujący lub opiekun prawny kandydata 
pracuje, uczy się lub studiuje w trybie stacjonarnym (pisemne 
oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych) 

tak 
 
 

15pkt 

nie 
 
 

0pkt 

nie 
udzielam 

odpowiedzi 
0pkt 

 
 
 

  
 

3. 
Rodzeństwo kandydata przyjęte do tego samego przedszkola  na 
rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja(pisemne 
oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych) 

tak 
 
 

5pkt 

nie 
 
 

0pt 

nie 
udzielam 

odpowiedzi 
0pkt 
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4. 
Rodzinie kandydata udzielana jest pomoc Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kochanowicach, z wyjątkiem świadczeń 
jednorazowych (pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych) 

tak 
 
 
3pkt 

nie 
 
 

0pkt 

nie 
udzielam 
odpowiedzi 
0pkt 
 

   
 

 
 

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

 
 

 

Rok uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego: 
 
 

 
Pouczenia: 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia- zgodnie z art. 150 
ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z póź.zm.) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 
rekrutacją do Oddziału Przedszkolnego. 
 
 
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 

1. Zezwalam mojemu dziecku na udział w spacerach i wycieczkach organizowanych przez 
oddział przedszkolny. 

2. Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości głowy mojego dziecka przez higienistkę szkolną 
(w sytuacjach koniecznych). 

3. Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w celu 
ratowania zdrowia lub życia. 

 
 
  
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
   
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
Zobowiązuję się do: 
 

1. Przestrzegania regulaminu oddziału przedszkolnego. 
2. Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach. 
3. Przyprowadzania do oddziału przedszkolnego tylko zdrowego dziecka. 
4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osobę 
zadeklarowaną w karcie. 
5. Przyprowadzania i odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego w zadeklarowanych godzinach. 
6. Regularnego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka. 
 
 

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego              
w szkole podstawowej/ należy oddać w placówce najbardziej preferowanej. 
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Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we 
wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do szkoły oraz organizacją pracy  
i funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 
 
 

 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
   
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Damrota w Lubecku, ul. 
Lipska 21, 42-700 Lubliniec. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  gimlu-
becko@op.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za 
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Dane osobowe dzieci rekrutujących się do szkoły/oddziału przedszkolnego, ich rodziców oraz opiekunów prawnych 
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,  

• art. 9 ust. 2 lit h RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 
społecznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane 

osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego,  
5. Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast, dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły prze-
chowywane będą przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wzniesiona skarga do 
sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się 
z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy 
o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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,  

9. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkoły,   kon-
sekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie,  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  


