Data przyjęcia
Wronki, dn.........................2020 r.

WNIOSEK
ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA /
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
w Mieście i Gminie Wronki na rok szkolny 2020/2021
Zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019, poz.1148 ze
zm.)
Proszę zaznaczyć X przy placówce, która najlepiej odpowiada Państwu w I wyborze (jeżeli jest taka konieczność
w kolejnych wyborach)
Przedszkole
Kolejność

nr 1

Przedszkole

wyboru

„Bajkowy

Nr 2

Oddział

Przedszkole

Przedszkole w

przedszkolny w

niepubliczne

Nowej Wsi

szkole

…............................

…............................

(jakie?)

Świat”

.........(jakiej?)

I WYBÓR

II
WYBÓR

III
WYBÓR

I.

DANE DOTYCZĄCE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia / miejsce
PESEL dziecka
Stały adres zameldowania
Stały adres zamieszkania
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II.

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA:
MATKA:

OJCIEC:

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Miejsce pracy/
nr tel. (do pracy)

Potwierdzenie zatrudnienia
(pieczęć zakładu pracy)

Potwierdzenie zatrudnienia
(pieczęć zakładu pracy)

III. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
(choroby, wady rozwojowe, alergie, czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistycznej
przychodni zdrowia, czy posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej*,
potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, leczenie farmakologiczne itp.)
………………………………………………………………..….….………...…………………
………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………...
………………………………………………
*załączyć stosowny dokument

IV. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY WRONKI
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zamieszkuję wraz z dzieckiem
…............................................................................................................................................
na terenie gminy Wronki pod adresem:
…............................................................................................................................................
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…..................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)
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*dotyczy tylko osób niezameldowanych na stałe
V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
Proszę wpisać TAK / NIE w tabeli w każdym punkcie. W punktach oznaczonych gwiazdką *
proszę o załączenie stosownych dokumentów lub/i wypełnienie oświadczeń
L.p.
1
2.
3.

4
5.
6.
1.

2.

3.
4.

I ETAP

KRYTERIA USTAWOWE

TAK/NIE

Waga/ punktacja

Kryterium wielodzietności- dziecko z rodziny
wielodzietnej (3 lub więcej dzieci) *
Kryterium niepełnosprawności dziecka- dziecko wobec,
którego orzeczono niepełnosprawność *
Kryterium niepełnosprawności jednego lub dwojga
rodziców/opiekunów- dziecko rodziców, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy*
Kryterium niepełnosprawności rodzeństwa- dziecko,
którego rodzeństwo jest niepełnosprawne *
Kryterium samotnych rodziców/opiekunów- dziecko
wychowywane przez samotnych rodziców *
Kryterium pieczy zastępczej- dziecko objęte pieczą
zastępczą *
II ETAP
KRYTERIA SAMORZĄDOWE
Oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują albo rodzic/
opiekun prawny samotnie wychowujący są zatrudnieni na
umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
Jeden rodzic/ opiekun prawny, jest zatrudniony na umowę o
pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą

50

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego
przedszkola/ oddziału przedszkolnego, do którego o przyjęcie
stara się kandydat
Dziecko zamieszkuje na terenach wiejskich

10

50
50

50
50
50
40

20
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VI. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nasza rodzina spełnia kryterium wielodzietności (rodzina
wychowująca troje lub więcej dzieci).
W rodzinie wychowuje się …........................... dzieci (Ile?)
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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…………….................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)
VII. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko
….......................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Ojciec/matka ….................................................................... nie bierze udziału w jego
(imię i nazwisko rodzica)

wychowaniu.
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…....................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

VIII. OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA
 wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym;
 niezwłocznie powiadomię Dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
w karcie;
 opłaty za przedszkole będą uiszczane regularnie i terminowo;
 do przedszkola będzie przyprowadzane dziecko zdrowe;
 zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Statutu Szkoły;
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku dla celów związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
……………………………………….………………………..
(podpis rodziców / prawnych opiekunów)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH – PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
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Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”),
informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.
JANUSZA KORCZAKA WE WRONKACH zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania zadań Administratora związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a następnie zawarcia umowy dotyczącej odpłatności, związanych
z uczęszczaniem dziecka do przedszkola, a także o ile zostanie udzielona zgoda - w celu pro mocji przedszkola czy prezentacji osiągnięć dziecka.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. c
i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii
np. dotyczące zdrowia) w zw. z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( Pani /
Pana zgoda, o ile zostanie ona udzielona) – dotyczy danych osobowych, co do których przedszkole nie ma obowiązku ich przetwarzania (np. wizerunek dziecka w celu promocji przedszkola czy osiągnięć dziecka); a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia / wykonania umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w
zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich
przepisów prawa. Nie dotyczy to danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie
zgody, w takich sytuacjach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO);
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
8. Pani/Pana dane osobowe / dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe / dane dziecka nie będą przekazywane do państw spoza EOG.
9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
Zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.
Data, podpis
……………………………………………………………………………………
DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

(wypełnia szkoła)
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Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………………….
 zakwalifikowała dziecko………………………………..………………………………
do korzystania z przedszkola
 nie
zakwalifikowała
dziecka
z
powodu
..
…………………………………………………………………………………………
Przewodniczący Komisji:

Członkowie Komisji:

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

*niewłaściwe skreśl
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