
 

     Wypełnia przedszkole 

 Data wpływu  
           …………………………………………… 

                                    Miejscowość i data 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 
do Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach  na rok szkolny 2023/2024 

 

1. Nazwisko i imię dziecka .................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................  

3. Nr pesel dziecka …………………………………………………………………………………… 

4. Nazwiska i imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email  

matka ……………………………………………………………………………………………… 

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

ojciec ................................................................................................................................................ 

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

5. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………….........  

6. Informacje o dziecku - stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne) 

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

INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednego przedszkola, 

zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

Pierwszy wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego)   
Drugi wybór 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego) 
Trzeci wybór 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego) 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:  

1. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ………………. do ……………….. . 

2. Posiłki:  śniadanie      obiad        podwieczorek   

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922 ze zm.) administratorem danych jest przedszkole, do dyrektora którego kierowany jest niniejszy wniosek, a 

którego pełna nazwa i adres jest wskazany w niniejszym wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści 

danych oraz ich poprawiania. Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki będę zobowiązany(a) pisemnie 

potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola według przyjętego harmonogramu w godzinach pracy placówki. 
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i 

utratę miejsca w wybranej placówce. 
 

 

 
 …………………………………………..                             …………………………………………. 
                  podpis matki (opiekuna prawnego)                               podpis ojca (opiekuna prawnego) 
 

 

 

 



 
 

  

  Oświadczenie  

Świadom/a/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam/y, że: 

/wybierz właściwy tekst poprzez podkreślenie i uzupełnienie danego punktu/ 

1. Dziecko zgłaszane do przedszkola jest członkiem rodziny wielodzietnej. Wraz z nim rodzina liczy 

…………… członków (w tym: …………. dzieci). 

2. Kandydat/jeden z rodziców/obojga rodzice lub rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności.1 

3. Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka.2 

4. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą.3 

5. Jesteśmy zatrudnieni (proszę wpisać nazwę i NIP/REGON zakładu pracy lub działalności 

gospodarczej): 

matka ……………………………………………………………………………………………………..… 

ojciec ………………….……………………………………………………………………………..……... 

6. Brat/siostra……………………….…………………………… w roku szkolnym 2023/2024 będzie 

kontynuować edukację przedszkolną w Przedszkolu Małych Odkrywców w Piaskach. 

7. Kandydat do przedszkola w roku 2022/2023 uczęszczał do żłobka. 

 

Oświadczam/y, iż wszystkie podane w niniejszym oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.    

   

       ………………………………………… 

               podpis matki/opiekuna prawnego 

 

       ………………………………………… 

              podpis ojca/opiekuna prawnego  
 

1  Potwierdzenie stanowi kopia orzeczenia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka. 

2   Potwierdzenie stanowi 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. 

3  Potwierdzenie stanowi dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447) 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 

............................ 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 

…………………. 

☐ zakwalifikowała dziecko do Przedszkola Małych 

Odkrywców w Piaskach 

☐ nie zakwalifikowała dziecka z powodu 

........................................................................ 

Podpis Przewodniczącego Komisji: 

Podpisy Członków Komisji: 

☐ przyjęła dziecko do Przedszkola Małych Odkrywców   

w Piaskach 

☐ nie przyjęła dziecka z powodu 

............................................................................ 

Podpis Przewodniczącego Komisji: 

Podpisy Członków Komisji: 

 



 
 

  

 

Informacja dla osoby, której dane osobowe są zbierane od tej osoby. 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 

str. 1,  zwane dalej RODO) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (zwane dalej danymi osobowymi) 

przetwarzanych w ramach czynności wykonywanych w Przedszkolu Małych Odkrywców w Piaskach (zwane dalej 

Przedszkolem) reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola, ul. Braci Jaroszów 1A,  

tel. 81 582 10 44, e-mail: przedszkolepiaski@poczta.onet.pl . 

2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją celów 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola wynikających z właściwych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

 niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,  

 niezbędnym do zapewnienia opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,  

 określonym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacjach, gdy nie istnieje 

inna podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych, na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a) RODO.  

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskiwania danych osobowych lub podmioty, 

które na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzają dane osobowe administrowane przez Administratora.  

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wypełnienia zadań nałożonych na Administratora 

przez właściwe przepisy oraz w okresie niezbędnym do archiwizowania dokumentacji wynikającym z właściwych przepisów 

prawa. 

6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także – gdy występują sytuacje określone w 

RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

7) W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – ma 

Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Pani/Pan jest zobowiązana/zobowiązany do podania danych osobowych, aby możliwe było realizowanie nałożonych zarówno 

na Administratora, jak i Panią/Pana określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków, gdyż w sytuacji braku podania 

danych osobowych realizacja tych uprawnień i obowiązków może okazać się niemożliwa.  

9) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, lecz nie będzie 

dochodziło do profilowania.  

10) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej.  

 

_____________________________________________________________ 

Zapoznałem się z powyższymi informacjami: (data, podpis przedstawicieli ustawowych dziecka, imię i nazwisko dziecka) 

 

mailto:przedszkolepiaski@poczta.onet.pl

