
Załącznik nr 1
  do Procedury przyjmowania  kandydatów 
do przedszkola , oddziałów przedszkolnych 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Strzebielinie Osiedlu 

WNIOSEK   PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA
W STRZEBIELINIE OSIEDLU

Na rok szkolny.........../............ na …..... godzin dziennie, w godzinach od...........do...........
/Realizacja 5 godzinnej Podstawy Programowej odbywa się w godzinach 7.30 do 12.30/

 DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
*właściwe podkreśl, 

DANE DZIECKA

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia/ województwo  

Adres zamieszkania
  

Adres zameldowania
 

PESEL
(w przypadku braku PESEL seria i nr paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość)

 

Czy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej 
-oświadczenie

TAK *                  NIE*

Czy dziecko posiada orzeczenie
 o niepełnosprawności, orzeczenie 
o kształceniu specjalnym, opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej?
-jeśli tak , to dołączyć kopię

TAK *                  NIE*

Czy rodzic/rodzice dziecka posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności
- jeśli tak , to dołączyć kopię

TAK *                  NIE*

Czy rodzeństwo  dziecka posiada orzeczenie  o 
niepełnosprawności
-jeśli tak , to dołączyć kopię

TAK *                  NIE*

Czy występuję samotne wychowywanie dziecka 
w rodzinie
- dołączyć kopię prawomocnego wyroku sądu 
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu  
dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem;

TAK *                  NIE*

Czy dziecko jest objęte pieczą zastępczą 
- dołączyć dokument poświadczający objęcie 
kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) .

TAK *                  NIE*

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO*

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  
DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO*



Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

PRZEDSZKOLE 

Przedszkole Publiczne
w Strzebielinie Osiedlu

Inne, proszę podać jakie?
W kolejności od najbardziej do 
najmniej preferowanych.

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

Powód wyboru przedszkola, poza 
obwodem zamieszkania  

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

Oświadczam, że podane we  Wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem  
świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Czytelny podpis 
Rodzica/Rodziców/Opiekuna/Opiekunów prawnych

………………………..
……………………………………

Proszę o wypełnienie poniższych punktów (odpowiednie zakreślić):

Wyrażam zgodę/ TAK Nie wyrażam/NIE
zgoda na uczestnictwo mojego 
dziecka na zajęciach religii

TAK NIE

zgoda na uczestnictwo mojego 
dziecka na wycieczkach, w tym 
autokarowych , spacerach poza 
terenem przedszkola .

TAK NIE

zgoda na fotografowanie mojego 
dziecka i umieszczanie zdjęć na 
stronie internetowej  przedszkola 
/szkoły

TAK NIE

Zgoda na badania przesiewowe 
w kierunku wszawicy

TAK NIE

Zgoda na przegląd dentystyczny TAK NIE
 

Data ............................... Czytelny podpis 
Rodzica/Rodziców/Opiekuna/Opiekunów prawnych

………………………..……………………………………



WYPEŁNIA  SZKOŁĄ__________________________________________________
OPINIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
 
a)      przyjmuje się dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego z dniem .........................
b)      nie przyjmuje się dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
      z powodu .....................................................................
 
 
 ……............................................

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

 ....................................................
 (Podpisy członków Komisji)
 
DECYZJA DYREKTORA ZS-P W STRZEBIELINIE OSIEDLU:
 
Dziecko przyjęte / Dziecko nieprzyjęte*

*niepotrzebne skreślić

……………………………….
(Podpis dyrektora szkoły)



INFORMACJA  OGÓLNA
Stosownie do 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 
(RODO) informujemy, że:

Administrator 
Twoich danych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, 
84-220 Strzebielino Osiedle 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: zkiw@wp.pl, 
2) telefonicznie: 58 676 2591
3) pisemnie: ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, 84-220 Strzebielino Osiedle

Inspektor  Ochrony 
Danych

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzebielinie Osiedlu został wyznaczony Inspektor 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: 
iodo@leczycel.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw 
związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, 
podstawa prawna 
przetwarzania, czas 
przechowywania 
poszczególnych 
kategorii danych

Dane  będą  przetwarzane  przez  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Strzebielinie  Osiedlu 

wcelach:
1) wypełnienia  obowiązków  prawnych w  tej  sytuacji  podanie  danych  jest 

obowiązkowe(na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  lub  9  ust.  2  lut.  g  RODO)  - 
ciążących na Szkole w szczególności zadań wynikających z:

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
b. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
c. Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016r.  przepisy  wprowadzające  ustawę  – 

Prawo oświatowe
2) rekrutacji i  promocji  (na podstawie art. 6 ust. 1 lic a) – w sytuacji zebrania 

dobrowolnej  zgody  od  kandydatów  lub  osób  uczestniczących  w  akcjach 
promocyjnych  przy  wykorzystaniu  ich  wizerunku  –  dane  przetwarzane  do 
momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 
pracodawcy,  na  podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych 
osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na 
przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze. 

Prawa osoby, której 
dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  na  warunkach  wynikających 
z Rozporządzenia.

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana 
danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 
ma Pani/Pan prawo wycofania  zgody.  Wycofanie  zgody nie  ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W  zakresie,  w  jakim  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  zawarcia 
i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także 
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  w  Strzebielinie  Osiedlu  Pani/Pana  danych  osobowych, 
w ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do  odczytu 
maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych  Osobowych  w  sytuacji,  gdy  istnieje  podejrzenie,  że  przetwarzanie  Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów prawnych) 


