Nr wniosku
Wypełnia jednostka
Data złożenia
Godzina złożenia

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym
OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 1137 ze zmianami).
Wniosek należy złożyć we wszystkich jednostkach wskazanych na liście preferencji w terminie określonym w
harmonogramie rekrutacji uzupełniającej. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
DA NE OSOBOWE KA NDYDA TA
PESEL*
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię
oraz numer innego dokumentu tożsamości:
Imię*

Drugie Imię

Nazwisko*

Data urodzenia*

A DRES MIEJSCA ZA MIESZKA NIA KA NDYDA TA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DODA TKOWE INFORMA CJE O KA NDYDA CIE
D ziec ko posiada orzeczenie o potrzebie ks ztałcenia s pecjalnego

TAK

NIE

O droc zenie obowiązku s zkolnego

TAK

NIE

O c zekiwany c zas pobytu dziecka w przeds zkolu:
N umer(y) P E SEL rodzeństwa:
M iejs ce zatrudnienia opiekuna 1 :
M iejs ce zatrudnienia opiekuna 2 :
M iejs ce urodzenia kandydata:

DA NE OSOBOWE MA TKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ
O piekun
(niepotrzebne skreślić)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji Nie żyje Nieznany Rodzic mieszka za granicą

Imię*

Nazwisko*

A DRES MIEJSCA ZA MIESZKA NIA MA TKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*
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Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DA NE KONTA KTOWE MA TKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ
Telef on do kontaktu*
A dres poczty elektronicznej
DA NE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRA WNEGO
O piekun
(niepotrzebne skreślić)

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji Nie żyje Nieznany Rodzic mieszka za granicą

Imię*

Nazwisko*

A DRES MIEJSCA ZA MIESZKA NIA OJCA /OPIEKUNA PRA WNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DA NE KONTA KTOWE OJCA /OPIEKUNA PRA WNEGO
Telef on do kontaktu*
A dres poczty elektronicznej

LISTA WYBRA NYCH PLA CÓWEK I GRUP W KOLEJNOŚCI PREFERENCJI (można wybrać maksymalnie 3 placówki)
LP

N azwa plac ówki, grupa rekrutac yjna

1.
2.
3.

KRYTERIA PRZYJĘĆ
N ależy zaznaczyć kryteria, które kandydat s pełnia. N iektóre kryteria wymagają udokumentowania - w przypadku zaznac zenia kryterium,
wówc zas należy z Wnios kiem złożyć odpowiednie dokumenty.
Kryteria ustawowe
1

Wielodzietność rodziny kandydata

TAK

NIE

2

N iepełnosprawność kandydata

TAK

NIE

3

N iepełnosprawność jednego z rodzic ów kandydata

TAK

NIE

4

N iepełnosprawność obojga rodziców kandydata

TAK

NIE

5

N iepełnosprawność rodzeństwa kandydata

TAK

NIE

6

Samotne wyc howywanie kandydata w rodzinie

TAK

NIE

7

O bjęc ie kandydata pieczą zas tępczą

TAK

NIE

Kryteria samorządowe
8

Kryterium doc hodowe, w s tos unku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 us t. 1 us tawy
z dnia 2 8 lis topada 2 003 r. o ś wiadc zeniach rodzinnych (D z. U . z 2 0 16 r. poz. 1 5 1 8 z późn. zm.)

9

D ziec ko obojga rodziców/opiekunów prawnyc h pracujących l ub s tudiujących w s ys temie
dziennym.

TAK

NIE

10

D ziec ko, którego jeden z rodzic ów/opiekunów prawnyc h pracuje lub uc zy s ię w s ys temie
dziennym.

TAK

NIE

11

Rodzeńs two dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub s zkoły

TAK

NIE
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Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, w każdym ze wskazanych na liście preferencji przedsz ko li/s zk ół p o d sta wowyc h
może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdza ją cy ch o ko licz noś ci z a war te w
oświadczeniach.

Przyjmuję do wiadomości, że w okresie wskazanym w harmonogramie rekrutacji uzupełniającej należy pisemnie
potwierdzić wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane. W
przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej,
do której zostało zakwalifikowane.

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)
informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane
przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku);
2. kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora - w każdej z placówek - jest możliwy przy użyciu
danych kontaktowych placówki; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji
dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji,
kryteriach ani wynikach rekrutacji;
3. dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego odpowiednio:
- do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
- od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw . z art. 149
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), które określają treść wniosku o
przyjęcie do przedszkola/szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący,
zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
4. odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej
dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do
uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
5. informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie
zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego
prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu
rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc;
6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7. 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 uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego
w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
publicznej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że
na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;
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8. prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie
rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18
RODO;
9. 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;
10. w trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia
do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11. rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie da nych w procesie rekrutacji narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W
Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy
do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych
osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa
oświatowego;
12. podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola/szkoły lub umożliwiającym korzystanie z
pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów
wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie
rekrutacji do przedszkoli/szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z
tych kryteriów.

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń*

TAK

NIE

.............................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

INNE INFORMACJE O DZIECKU
(Dodatkowe informacje przekazane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość ……………………………………………, dnia ………………………………………………………
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POTWIERDZENIE DLA KANDYDATA
1. Potwierdzam przyjęcie wniosku
Wniosek został przyjęty dnia ………………………………………………………………
pieczęć jednostki i podpis upoważnionego pracownika:

2. Potwierdzam przyjęcie oświadczeń i zaświadczeń dotyczących spełniania przez kandydata
kryteriów rekrutacyjnych
Dokumenty zostały przyjęte dnia ……………………………………w liczbie …………………kompletów
pieczęć jednostki i podpis upoważnionego pracownika:
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