
Uwaga: Wypełniony formularz należy złożyć w szkole w terminie do 18 marca 2022 r. do godz.15.00

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku
 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do przedszkola)

(budynek Pobiel /  Czarnoborsko)

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy 
prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy zdnia6 czerwca 1997r. Kodeks Karny
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 652 ze zmianami).
Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w 
harmonogramie. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Imiona:* Nazwisko:*
PESEL*
Data urodzenia*

dzień miesiąc rok
Miejsce urodzenia*
W przypadku braku PESEL należy podać rodzaj, serię oraz nr innego dokumentu tożsamości:

DANE ADRESOWE KANDYDATA

Adres zamieszkania
Województwo* Ulica*
Powiat* Nr budynku* Nr

lokalu*
Gmina* Kod pocztowy*
Miejscowość* Poczta*

Dane kontaktowe
Telefon Adres e-mail

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

DANE RODZICÓW
(w przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)



Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny
Stopień pokrewieństwa

Imię i nazwisko*
Telefon
Adres e-mail

Adres zamieszkania

Kraj*
Województwo*
Powiat*
Gmina*
Miejscowość*
Ulica*
Nr budynku*
Nr lokalu*
Kod pocztowy*
Poczta*

LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI I GRUP WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI*

Lp. Nazwa jednostki
1
2
3

KRYTERIA PRZYJĘCIA
Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.  Niektóre kryteria wymagają udokumentowania -w przypadku 
udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie 
dokumenty.

Kryteria podstawowe (ustawowe)
Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Tak/Nie
Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 
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 ( Dz. U. Z 2018
r.,  poz. 511, z późn. zm.)

Tak/Nie



Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata.

Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata

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 ( Dz. U. Z 2018 
r., poz. 511, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata.

Tak/Nie

Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata

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 ( Dz. U. Z 2011
r., poz. 511, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata.

Tak/Nie

Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata

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 ( Dz. U. Z 2011
r., poz. 511, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata.

Tak/Nie

Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 

Tak/Nie



oryginałem przez rodzica kandydata.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata.

Tak/Nie

Kryteria dodatkowe
Pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub 
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie 
nauki w systemie dziennym.

Tak/Nie

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do danego przedszkola. Tak/Nie
Miejsce zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej / gospodarstwa rolnego / 
pobierania nauki w systemie dziennym co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących 
lub  rodzica samotnie wychowującego dziecko poza miejscem zamieszkania.

Tak/Nie

Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której 
znajduje się punk przedszkolny/oddział przedszkolny.

Tak/Nie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016roku –Prawo 
oświatowe(Dz.U.z2018 r. poz. 996 ze zm., rozdział 6)obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli oraz 
przepisami wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej 
rozpatrującej niniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych 
oświadczeniach.
 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę zobowiązany(a) 
potwierdzić wolę korzystania z usług jednostki w terminie podanym w harmonogramie postępowania 
rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli www. terminie oznacza wykreślenie dziecka 
z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w jednostce.

............................................…                                                               …............................................…
podpis matki/opiekunki prawnej                                                            podpis ojca/opiekuna prawnego
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji do 
placówki
 

• Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  w Czarnoborsku

• Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz 
skontaktować się:
 
Bezpośrednio z Administratorem: Publiczna Szkoła Podstawowa im.J.Tuwima w Czarnoborsku,  
Czarnoborsko10, 56-210 Wąsosz
Numer telefonu: 65 543 60 77



Adres email: pspczarnoborsko@o2.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 
Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40
Adres email: iod@odoplus.pl
 

• Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 
CEL PRZETWARZANIA

 
PODSTAWA PRAWNA
 

Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w celu realizacji zadań 
statutowych i ustawowych 
wynikających w szczególności z 
prawa oświatowego tj. w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do 
szkoły

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ustawa prawo oświatowe, 
Ustawa o systemie oświaty o systemie oświaty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji

• Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób
• Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?

Z uwagi na fakt, iż jesteśmy placówką oświatową musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, 
ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania 
informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy publicznej 
celem realizacji obowiązków prawnych
Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:

• uprawnieni pracownicy naszej placówki,
• Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły, dane osobowe przetwarzane będą przez okres edukacji 
dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa. W przypadku nie przyjęcia dziecka do szkoły, dane osobowe szkoła będzie 
przetwarzać przez okres 1 roku zgodnie z wymaganiami archiwalnymi 

• Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest 
konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

• Jakie są Twoje prawa?
• W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do 
organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie 
możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa 



musimy przechowywać twoje dokumenty przez okres zgodny z wymaganiami archiwalnymi

I. INNE INFORMACJE O DZIECKU ( cechy dziecka, istotne dane o zdrowiu dziecka, stosowanej 
diecie i rozwoju psychofizycznym, itp.)
dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016roku –Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm. roz. 6)
 ..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................…..
 
  1.Oświadczam/y, że nasze dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej w godz. 8.00-13.00 ( podstawa 
programowa,)    tak/nie

  2.Oświadczam/y, że nasze dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej w godz. …………….. 
     wraz z dożywianiem (obiady) i   zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia            
oraz kosztów pobytu  dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.   (dotyczy tylko oddziałów w 
budynku w Czarnoborsku)       tak/nie

3.Wyrażamy zgodę na kontrolę higieniczną stanu naszego dziecka przez higienistkę szkolną.     tak/nie

Miejscowość ............................................, dnia ..........................................

......................................………..                                                                 ...............................................…
podpis matki/opiekunki prawnej                                                                 podpis ojca/opiekuna prawnego

Czarnoborsko, ………………………….

                                                                    (data)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę  na publikowanie danych osobowych mojego dziecka w postaci Imienia i
Nazwiska oraz klasy na stronie internetowej szkoły w przypadku udziału dziecka w konkursach
i innych wydarzeniach kulturalnych w celu prowadzenia kroniki i promocji szkoły

INFORMACJA 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

• Administratorem danych osobowych jest  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima   w
Czarnoborsku, Czarnoborsko 10, 56-210 Wąsosz

• Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Jędrzej  Bajer  tel.  533  80  70  40  e-mail:
iod@odoplus.pl

• Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania

edukacji szkolnej. 



• Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym  niż  podmioty  upoważnione  na  podstawie

stosownych przepisów prawa. 

• Przysługuje  mi  prawo  żądania  dostępu  do  podanych  przeze  mnie  danych  osobowych,  ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe

nie  wpływa na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano na podstawie  wyrażonej

przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

• Dodatkowo,  przysługuje mi prawo do złożenia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

……….……………………,    ………..………………………………… data i 

czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Czarnoborsko, ………………………….

                                                                    (data)

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 

wizerunek mojego dziecka 

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

(Imię i nazwisko)

zarejestrowanych podczas zajęć organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima 

w Czrnoborsku na:

[  ] stronie internetowej szkoły, 

[  ] profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook)

[  ] w mediach w celu informacji  i promocji placówki. 

INFORMACJA 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 

 



• Administratorem  danych  osobowych  jest:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, Czarnoborsko 10, 

56-210 Wąsosz

• Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Jędrzej  Bajer  tel.  533  80  70  40  e-mail:
iod@odoplus.pl

• Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres edukacji

dziecka w placówce lub do odwołania zgody. 

• Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym  niż  podmioty  upoważnione  na  podstawie

stosownych przepisów prawa. 

• Przysługuje  mi  prawo  żądania  dostępu  do  podanych  przeze  mnie  danych  osobowych,  ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania. 

• Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe

nie  wpływa na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano na podstawie  wyrażonej

przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

• Dodatkowo,  przysługuje mi prawo do złożenia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

……….……………………,    ………..………………………………… data i 

czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Uwaga: Wypełniony formularz należy złożyć w szkole w terminie do 31 marca 2022 r. do godz.15.00

OŚWIADCZENIE

potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia 
dziecka do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 
na rok szkolny 2022/2023

Imię rodzica:

Nazwisko rodzica:

Adres zamieszkania rodzica :

Adres zameldowania rodzica:



Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna 

Imię:

Nazwisko:

do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im .Juliana Tuwima w 
Czarnoborsku  na rok szkolny 2022/2023

- budynek …………………………………

PODPIS RODZICÓW

(opiekunów prawnych)

Czarnoborsko, ………….. 2022 roku,


