………………………………………….
/Miejscowość i data/

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka
……………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/

do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym ……… / …………

…………………………………………………
/czytelne podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów/

I. Dane osobowe dziecka i rodziców 1:
1

Nazwisko i imiona dziecka

2

Data i miejsce urodzenia

3

PESEL dziecka

4

Adres
dziecka

zamieszkania

Ulica …………………….

nr domu ………

Kod …………… Miejscowość ………………..
zameldowania

Ulica …………………….

nr domu ………

Kod …………… Miejscowość ………………..
6

Rodzice ( prawni
opiekunowie)

matka

ojciec

1Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się,
jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w
punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie
skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

Adres2

zamieszkania

komórkowy

Ulica …………………….

domowy

nr domu ………

Kod …………… Miejscowość ………………..

zameldowania

Ulica …………………….

nr domu ………

Kod …………… Miejscowość ………………..
7

Forma docierania
do szkoły

8

Stan zdrowia dziecka
Czy dziecko jest pod
opieką poradni
specjalistycznej, jeżeli tak,
to jakiej?
Czy dziecko posiada
orzeczenie
o niepełnosprawności,
jeżeli tak, to z jakiego
powodu?
Czy dziecko było badane w
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej?
Inne problemy zdrowotne,
jakie?

9

Osoby upoważnione
do odbioru dziecka
ze szkoły

10

Uwagi

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne2
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego
przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanych3.

1. Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………...
/nazwa i adres przedszkola/
2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………...
/nazwa i adres przedszkola/
3. Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………...
/nazwa i adres przedszkola/
III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie4
*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,
w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie
trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
Lp.

1

Kryterium

Wielodzietność
rodziny kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

Zgłoszenie
kryterium do
oceny
Tak*)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

2 Zgodnie z art.. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne).

3 Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
4 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w
tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

2

Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność lub
orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (teks jedn.:
Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

3

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (teks
jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (teks jedn.:
Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

4

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (teks jedn.:
Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

5

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (teks jedn.:
Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

6

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (teks jedn.:
Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

7

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej (teks jedn.: Dz. U. z
2018r. poz. 998 ze zm.).

Oświadczenia przedkładane przez rodziców kandydatów, które stanowią dokumenty potwierdzające
spełniania kryteriów rekrutacji powinny być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej poprzez
podpisanie klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu
z Wójtem Gminy Somonino5

5 Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej
publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,
w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające
spełnianie tego kryterium

Lp.

Kryterium

1

Dziecko, którego oboje rodzice, prawni opiekunowie,
osoby sprawujące pieczę zastępczą, osoby samotnie
wychowujące dziecko pracują, studiują w trybie
stacjonarnym, prowadzą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne – 4 punkty.

2

Dziecko, które będzie kontynuowało w następnym roku
szkolnym edukację przedszkolną w tym przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w tej szkole – 5 punktów.

3

Dziecko, które dotychczas uczęszczało do tego przedszkola
lub do oddziału przedszkolnego w tej szkole – 5 punktów.

4

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który
przeprowadzana jest rekrutacja, uczęszcza do tego
przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w tej szkole –
3 punkty.

5

Dziecko, które podlega obowiązkowi odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego, a sytuacja wymaga
zapewnienia opieki w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie – 5 pkt.

Zgłoszenie kryterium do
oceny TAK*)

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu
z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie
……….. .
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym6 .
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na uczestnictwo dziecka w lekcjach religii do czasu ukończenia
szkoły podstawowej.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celów
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych realizowanych przez szkołę wobec mojego dziecka
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę
Podstawową im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie do promowania działań związanych z realizacją
celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz

6 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 2204 ze zm.) – kto, składając zeznanie

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.
U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
* ( właściwe zakreślić )
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORĘCZYNIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa w
Goręczynie z siedzibą w Goręczynie ul. Szkolna 7,
reprezentowana przez dyrektora Panią Elżbietę
Korzeniewską;
2. Inspektorem ochrony danych od 25.05.2019r. w Szkole Podstawowej w Goręczynie jest Pan Patryk Richert,
email: p.richert@somonino.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami
odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i
poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych
przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –
RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na
podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję
Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej
klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego
opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/
Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia
do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d
wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji
osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze
świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.
11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora
Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Szkoły.

Goręczyno, dnia ……………….

……………………………..
Podpis rodzica ( prawnego opiekuna)

