
Załącznik nr 3 

 
 

                                                                                   

 Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w  Jackowie 

 

 

                                            WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

                                                     NA ROK SZKOLNY 2022/23 

 

 
 

 

I.  Dane dziecka: 

 
Imię/imiona i nazwisko 

dziecka: 

 

Data  i miejsce urodzenia:  
PESEL 

dziecka  

           

W przypadku braku nr PESEL  - seria i nr paszportu  lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Adres zamieszkania dziecka:   

 

Adres zameldowania 

dziecka na pobyt stały:  

 

 

II.  Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych: 

 
Dane rodziców/opiekunów: matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

e-mail   

Adres zamieszkania: miejscowość, 

kod pocztowy, ulica, nr domu i 

mieszkania 

  

 
 

 

 

 

 

III.  Kryterium określone w ustawie 

 

Wypełniają rodzice/opiekunowie, którzy spełniają  i chcą skorzystać z kryteriów umieszczonych poniżej 

wstawiając znak X przy spełnionym kryterium 

 

 
L.

p 

Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium X 

1. Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu 

niepełnosprawności. Oryginał  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez rodziców kandydata 

 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata 

 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał lub  



kandydata kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata 

 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

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. Oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata 

 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. Oryginał  lub wyciąg z 

dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców 

kandydata 

 

 

 
 

IV.  Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących 

wychowanie przedszkolne  

 

Jeżeli rodzic/opiekun dziecka skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej 

publicznej placówki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy 

szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych5  
 

1. Pierwszy wybór  

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

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

nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 

 

2. Drugi wybór  

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

………………………………………………………………………………………………………………………  

nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 

3. Trzeci wybór  

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

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

nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

dzieci i rodziców w procesie rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2022/2023 

 

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. 

Informuje się, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła 

Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie zwane dalej Administratorem; tel. 81 4670420, e-mail: 

sekretariat@jackow-sp.pl 

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i dziecka i jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z 

przepisami prawa. 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: :  jacek.siedlec@op.pl 

4. Dane osobowe dzieci i rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą w celu realizacji naboru i 

rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach zgodnie z art. 160 ustawy Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148): 

 do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego/ szkoły, 

 przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/ szkoły, w 

tym przepisów archiwalnych 

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji 

rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego oraz realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego 

i nie będą udostępnione odbiorcom nieupoważnionym. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych 

osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy 

skretariat@jackow-sp.pl; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z przyjęciem  dziecka do oddziału przedszkolnego. 
 

Oświadczenia wnioskodawcy:  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1991 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  

 

2. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - oświadczam, że 

podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1 

………………………………     ………………………………….. 
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego    czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

Jacków,………………………………………… 

                                                           
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – 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 od 6 miesięcy do lat 8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


