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Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej  

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych 

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. 

 

Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

(w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

4. Imię/imiona i nazwiska 

rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców/opiekunów prawnych i kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / numer 

mieszkania 
 

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców/opiekunów prawnych  

kandydata - o ile je posiadają 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 
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II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie z 14 grudnia 2016 r.  

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) i załącznikach do wniosku 

potwierdzających ich spełnianie 

* Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej 

przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku 

dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Lp. Kryterium na  I etapie  

postępowania 

rekrutacyjnego  

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak* 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata    
 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełno-

sprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426, 

568, 875, z 2021 r., poz. 159). 

 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne załącznik: orzeczenie / 

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 426, 568, 875, z 2021 r., poz. 159). 

 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426, 

568, 875, z 2021 r., poz. 159). 

 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełno- 

sprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

 z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426, 

568, 875, z 2021 r., poz. 159). 

 

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  

 

7. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą załącznik: dokument potwierdzający 

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz., z 2021 r., poz. 159). 
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w  Uchwale Nr 258/XXVIII/18 Rady 

Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy 

rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała 

 Kryteria na II etapie postepowania 

rekrutacyjnego 

Dokument 

potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium do      

oceny Tak* 

1. aktywność zawodowa rodziców kandydata 

(oboje rodzice pracujący); 

zaświadczenie o 

zatrudnieniu 

 

2. uczęszczanie starszego rodzeństwa 

kandydata, w roku szkolnym 

poprzedzającym dany rok szkolny, do 

danego przedszkola; 

-  

3. 

 

zatrudnienie rodzica kandydata w 

przedszkolu (lub jego pobliżu), do którego 

został złożony wniosek; 

-  

4.  zamieszkiwanie kandydata poza terenem 

Gminy Stara Biała, ale w bliskości 

przedszkola i posiadanie z nim dogodnego 

połączenia komunikacyjnego. 

 

Oświadczenie 

wnioskodawcy 

 

 

*Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej 

przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku 

dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. 
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Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  

i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 

wnioskiem oraz zgodnie z przepisami 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) (Dz. U. UE. L.  

Nr 119, s. 1). 

 
  ……………………………………………………… 

(data i czytelny podpis matki kandydata / opiekuna prawnego) 

 

 

…………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis ojca kandydata / opiekuna prawnego) 

 

 

  

 

 

 Informacja dotycząca Ochrony danych osobowych: 

 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że: 

 
1) Administratorem danych osobowych zawartych w składanym wniosku jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej 

Białej, Stara Biała 53 09-411 Biała tel. 24 365 68 16 fax 24 366 68 06 sp@starabiala.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w szkole możliwy jest na e-mail: iod@starabiala.pl; 

3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia 

dziecka do oddziału przedszkolnego szkoły na podstawie art. 130 ust.1 oraz art. 150 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

5) dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły będą przechowywane przez okres określony na 

podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 164, z późn. zm.); 

6) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w 

art. 18 RODO; 

7) w ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) 

lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na 

fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje 

prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 

8) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

                                                           
1 Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z art. 233 § 1 

ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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