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WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RUI  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄGRODNIE 

na rok szkolny …………/………… 
 
 
 
 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu 
nr mieszkania 

 Kod pocztowy*  

 
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
 
 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
(należy zakreślić odpowiedź) 
 

TAK NIE 

Nr orzeczenia 
 

 

Poradnia, która wydała 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności) 
 

Dodatkowe informacje o 

dziecku 
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DANE OSOBOWE MATKI 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu 
 nr mieszkania 

 Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE MATKI 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 

DANE OSOBOWE OJCA 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu 
nr mieszkania 

 Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE OJCA 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 
*oznaczone pola wymagane 
** adres email jest wykorzystywany do poinformowania o wynikach rekrutacji. Nadawca informacji 
przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej 
adresata. 
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

Kryteria podstawowe 
 

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 
 

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

Kryteria  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez organ prowadzący 

 

1) 

 
Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w punkcie przedszkolnym  

2) 

 
Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują /pracuje 
lub studiują /studiuje w trybie dziennym 

 

3) 

 
Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do punktu przedszkolnego  

4) Posiadanie przez kandydata rodzeństwa (dwoje dzieci w rodzinie)   

5) 
Rodzina kandydata objęta jest opieką Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rui, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych 

 

Sposób dokumentowania kryteriów do drugiego etapu rekrutacyjnego: oświadczenia rodzica. 
 

 
 
Specyfikacja załączników do wniosku:  
 

Kolejny 
numer 

załącznika  

 
Rodzaj załącznika  

 
Forma załącznika1  

 
Uwagi  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników  
 

 
1  Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia,  kopia poświadczona   

za zgodność z oryginałem   przez rodzica , oświadczenie 
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4.Oświadczam, że: 
a) wszystkie podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, Wągrodno 35 ,59-243 Ruja.              

Może się Pan/Pani  z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 76 85 80 330 lub adres e-mail 

szkola.wagrodno@onet.eu lub może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod                   

nr telefonu 76 85 80 311 Urząd Gminy w Rui. 

2) Dane osobowe dzieci przetwarzane będą w celu: a. Przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego w Rui; b. Realizacji 

zadań oświatowych; c. Zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w czasie pobytu w  punkcie przedszkolnym; d. Realizacji 

działań promocyjnych placówki; e. Archiwizacyjnym zgodnie z przepisami prawa.  

3) Dane osobowe dzieci przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1684,1818,2197,2248).  

4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do 

realizacji zadań nałożonych na Administratora. 

5) Przetwarzanie danych osobowych dzieci jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach 

realizacji prawa oświatowego.  

6) Dane osobowe dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

7) Dane osobowe dzieci będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).  

8) Ma Pani/Pan prawo do: a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, c. przenoszenia swoich 

danych osobowych, d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,                    

e.   wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe    

        spełnianie obowiązku przedszkolnego, tym samym żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału                  

        w procesie rekrutacji. 

10) Dane osobowe dzieci nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia są podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów.             

W przypadku braku podpisu jednego z rodziców/prawnych opiekunów należy przedstawić dokumenty 

potwierdzające sytuację. 

 

 

 

 

............................, dnia ............................                                          ........................................................... 
               (czytelny podpis matki/opiekuna prawnego) 

 

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

     

 

                                                       

 
5. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora / wicedyrektora szkoły 

 
 

Data: ................................ 
 

 

                    ........................................................... 
                     (podpis dyrektora/ wicedyrektora szkoły) 

 


