
                                                           
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2023/2024
                                                                                   
Proszę o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu  

Dane dziecka

Dane osobowe dziecka

Imię................................... Drugie imię.................................. Nazwisko..........................................................

PESEL

Data urodzenia Seria i numer dokumentu tożsamości /paszportu (wypełniane, gdy brak nr. PESEL)

  —   —      

Adres zamieszkania dziecka

Ulica........................................................ Numer domu..................... Nr lokalu.....................................

Kod Miejscowość

  —     

Województwo....................................................Powiat..........................................Gmina................................

Dane rodziców*
Dane rodzica (matki) Dane rodzica (ojca)

Imię Imię

Nazwisko Nazwisko

Telefon kontaktowy** Telefon kontaktowy**

Adres email** Adres email**

             
Adres zamieszkania rodzica (matki)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Adres zamieszkania rodzica (ojca)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Ulica Ulica

Numer domu Numer domu

Numer lokalu Numer lokalu

Kod Kod

Miejscowość Miejscowość

Podstawa prawna: art.150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
* Rodzic  należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem. ** W przypadku
braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać "nie posiadam".

Zgodnie  z art. 131 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe , kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego , miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 655 ze zm.) do niniejszego
wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie "Załącznik do wniosku   informacja
o spełnianiu kryteriów".
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:
1.Kryterium  nr  1– oświadczenie  o  spełnianiu  kryterium  wielodzietności  rodziny  kandydata  (art.  150  ust.  2  pkt  1a
ustawy Prawo oświatowe)
2.  Kryteria nr 2, 3, 4, 5 orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia



1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.100), (art. 150 ust. 2 pkt
1b ustawy Prawo oświatowe)

3.  Kryterium nr 6-  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz  oświadczenie
o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy
Prawo oświatowe)

4.  Kryterium nr  7-  dokument poświadczający objęcie  dziecka pieczą  zastępczą5 zgodnie  z ustawą  z  dnia  9 czerwca  2011  r.  o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.447), (art. 150 ust. 2 pkt  1d ustawy Prawo oświatowe)

KLAUZULA INFORMACYJNA -  INFORMUJEMY, ŻE:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016  r.  w  sprawie  ochrony  oso( b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.) –

dalej: „RODO” informuję, z9e:

1. Administratorem Pan( stwa danych jest  Zespo( ł Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w

Otyniu,  reprezentowany  przez  Dyrektora(  ul.  S.  Z? eromskiego  3,  67-106  Otyn( ,  numer  kontaktowy

68 3550226, adres e-mail:  zsotyn@wp.pl).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z kto( rym mogą się Pan( stwo kontaktowac(  we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pos(rednictwem adresu email:

inspektor@cbi24.pl ub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pan( stwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  do

publicznego przedszkola. Podstawą dopuszczalnos(ci przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit.  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciąz9ącego  na

administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względo( w związanych z

waz9nym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa pan( stwa członkowskiego, kto( re są

proporcjonalne do wyznaczonego celu,  nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i  przewidują

odpowiednie i konkretne s(rodki ochrony praw podstawowych i intereso( w osoby, kto( rej dane dotyczą)

w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo os(wiatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

4. Pan( stwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z

uwzględnieniem  okreso( w  przechowywania  okres( lonych  w  przepisach  szczego( lnych.  Okres

przechowywania  danych  osobowych  został  okres( lony  w  art.  160  ustawy  Prawo  os(wiatowe.  Dane

osobowe  kandydato( w  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentacja

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłuz9ej  niz9  do kon( ca okresu, w kto( rym dziecko

korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu. Dane osobowe kandydato( w

nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym

przedszkolu,  kto( re  przeprowadzały  postępowanie  rekrutacyjne,  przez  okres  roku,  chyba  z9e  na

rozstrzygnięcie  dyrektora  przedszkola  została  wniesiona  skarga  do  sądu  administracyjnego  i

postępowanie nie zostało zakon( czone prawomocnym wyrokiem. 

5. Pan( stwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposo( b  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Pan( stwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Pan( stwa danych osobowych, przysługują Pan( stwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;



- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, z9e przetwarzanie danych osobowych narusza

przepisy ogo( lnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8. Podanie przez Pan( stwa danych osobowych w związku z ciąz9ącym na Administratorze obowiązkiem

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkowac(  będzie brakiem realizacji celu, o kto( rym

mowa w punkcie 3. Osoba, kto( rej dane dotyczą jest zobowiązana je podac(. 

9. Pan( stwa dane mogą zostac( przekazane podmiotom zewnętrznym. 

                                                               
        

                                           Podpis rodzica (matki)                                                                   Podpis rodzica (ojca)

Data przyjęcia zgłoszenia
(wypełnia placówka)
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