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WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERNEJ 
 

                                             

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA/KANDYDATA  
 

IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO   

DATA I MIEJSCE URODZENIA   

ADRES ZAMELDOWANIA   

ADRES ZAMIESZKANIA   

PESEL   

 

       2.   DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

Matka Ojciec 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Adres 

zamieszkania 

 Adres 

zamieszkania  

 

Telefony kontaktowe : 

 

Telefony kontaktowe : 

 

Adres emeli Adres emeil 

 
 

3. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW/OPIEKUNÓW, INFORMACJE dot. 

DZIECKA  -np. alergie, zalecenia zdrowotne, uzdolnienia, zainteresowania, trudności 

wychowawcze i itp. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

4.   KRYTERIA  USTAWOWE PRZYJĘCIA  DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  ( wpisać  x  we  

właściwą  kratkę) 

        Tak Nie Ilość pkt. 

1. Wielodzietność rodziny kandydata    

2. Niepełnosprawność kandydata    

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata     

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata    

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata    

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie    
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7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą    

OGÓŁEM  ILOŚĆ  PUNKTÓW    

 

    5.   DODATKOWE KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  ( wpisać   x  we  

właściwą  kratkę )  

        Tak Nie Ilość pkt. 

1. Dziecko którego rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący pracuje/uczy 
się w trybie dziennym/ prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą 

   

2. Dziecko, którego oboje rodziców/ prawnych opiekunów pracuje/uczy się w 

trybie dziennym/prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą 

   

3. Dziecko, którego miejscowość zamieszkania mieści się najbliżej siedziby 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

   

4. Dziecko, które posiada rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

   

OGÓŁEM  ILOŚĆ PUNKTÓW    

 

6.   ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW  

 

7.   ZGODY:      ٭właściwe podkreślić 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w wycieczkach organizowanych przez 
przedszkole. 

 

TAK* 

 

NIE* 
 

Wyrażam zgodę na umieszczanie na stronie 

internetowej, w prasie lub w innych mediach 
wizerunku mojego dziecka. 

 

TAK* 

 

NIE* 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 

badaniach przesiewowych pod kątem 
logopedycznym , prawidłowej lateralizacji 

oraz innych badań pedagogicznych  

 

 

TAK* 
 

 

  

NIE* 

 

8.  UPOWAŻNIENIA:  

Ja ..............................................................................legitymujący się dowodem osobistym  

                        ( imię i nazwisko rodzica ) 

seria............. o numerze .........................         ) 

upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z oddziału przedszkolnego 

następujące osoby: 

 

 Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego  

1.   

2.   
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  9. DEKLARACJE I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

Zobowiązuję się do: 

 Przestrzegania postanowień Statutu Szkoły. 

 Podawania do wiadomości osobom upoważnionym w placówce (nauczyciel, dyrektor, 

referent) jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach. 

 Przyprowadzania i odbierania dziecka (do przedszkola i z przedszkola) przez osobę  

upoważnioną     w zadeklarowanym czasie  

 Przyprowadzanie zdrowego dziecka. 

 Uczestniczenie w zebraniach rodziców. 

 Pisemnego poinformowania dyrektora, o przyczynie i  rezygnacji z miejsca  

w oddziale przedszkolnym. 

 

  10. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH     

OSOBOWYCH 

 
Uprzedzeni o odpowiedzialności  karnej z  art. 233 k.k. oświadczamy,  że podane powyżej  dane są zgodne 

ze stanem  faktycznym. 

 

Przyjmuję do  wiadomości,  iż  dyrektor  szkoły może prosić o  okazanie  dokumentów w celu 

weryfikacji  danych  podanych  w  karcie  zgłoszenia. 

 
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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej, Bierna 57 (poczta 
Zawidów) tel: (75)  77 76 108, mail: spbierna@interia.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej możliwy jest za pośrednictwem 
poczty elektronicznej email (adres email): iodo@ecrklex.pl 

3. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole 
podstawowej im. Orła Białego w Biernej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , a także art. 9 ust. 2 lit. A ogólnego rozporządzenie j/w o 
ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198  
z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.  

5. Dane mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu dziecka w placówce oświatowej; w przypadku kandydatów 
nieprzyjętych dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku, chyba, że wniesiona skarga nie została w tym 
okresie zakończona prawomocnym wyrokiem, to do zakończenia postępowania odwoławczego.  

8. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. 

9.  Przysługuje Panu/i  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego 
j/w. 

 

 

Bierna, dnia ………………..……                                           …............................................................. 
                                                                                                            (czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)  

                                                                                                                                                                                                

               …............................................................. 
                                                                                                            (czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)  

                                

 

 

 

mailto:spbierna@interia.pl
mailto:iodo@ecrklex.pl


Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej   

na rok  szkolny ………… 

 

 

 4 

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE DO KARTY ZGŁOSZENIA: 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny. 

 Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. 

 Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/rodziców. 

 Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzeństwa 

dziecka. 

 Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia dokumentu potwierdzającego, że rodzic samotnie 

wychowuje dziecko, np. wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców, akt zgonu, 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

 Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka 

pieczą zastępczą  

 Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/rodziców. 

 

Składający poszczególne oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej 

treści:  „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie ustalonych kryteriów, 

komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

 

 

 

 

 

 

14. DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ  : 

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu  w dniu  …........................na podstawie uzyskanej 

ilości………..punktów, zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała  w/w  dziecko  do  oddziału 

przedszkolnego  od  dnia 1 września 2021 roku. 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:                                                                     

                                                                             1................................................................... 

                     2................................................................... 

      3................................................................... 

      4................................................................... 

      5................................................................... 

 

 

 


