
Załącznik nr 2
……………………………………………                 
     Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

……………………………………………

    
     Dyrektor

   Szkoły Podstawowej 
w Mycielewie
Mycielewo 6,  89-240 Kcynia

                                                                             
   

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

 w Mycielewie na rok szkolny 2020/2021

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

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. Imiona i nazwiska rodziców kandydata Matki

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i kandydata 

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Ojca
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

II. Informacja  o  złożeniu  wniosku  o  przyjęcie  kandydata  do  publicznych  jednostek
prowadzących

     wychowanie przedszkolne

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 preferowanych

1. Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres przedszkola

2. Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres przedszkola

3. Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres przedszkola
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III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty 
     i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie1

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X
L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak*) Nie*) 

1. Wielodzietność rodziny kandydata
 
Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu
niepełnosprawności 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

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

6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie 3

Prawomocny wyrok  sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu  oraz oświadczenie4 o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r.
poz. 154 i 866)

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

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

1
 Zgodnie z Art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, 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
 Zgodnie z  Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3
 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

4
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja

samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
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IV.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu 
z organem prowadzącym 5

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z  kryteriów wstaw znak X

L.p. Kryterium Tak*) Nie*)

1.  
Dziecko  w  roku  szkolnym  2020/2021   podlega  obowiązkowi  odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

3.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

4.

Rodzice są zameldowani w Gminie Kcynia lub są płatnikami podatku od osób
fizycznych na rzecz Gminy Kcynia

1. Zgodnie z Art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 
dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia6 o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……. 

INNE OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Nazwisko i imię
Seria i numer dowodu 
osobistego

Nazwisko i imię
Seria i numer dowodu 
osobistego

Nazwisko i imię
Seria i numer dowodu 
osobistego

Nazwisko i imię
Seria i numer dowodu 
osobistego

Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków:  

Obiad TAK NIE

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TAK NIE

Dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TAK NIE

5 Zgodnie z Art. 20 c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu
tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z
organem prowadzącym.

6
 Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest

obowiązany do zawarcia w nim  klauzuli  następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu:

WYRAŻAM ZGODĘ NA:

1. Profilaktyczne i okresowe badania dziecka przez pielęgniarkę TAK NIE

2.
Diagnostyczno-pedagogiczne  badania  dziecka  prowadzone  przez  wychowawcę  grupy
wynikające z przepisów prawa oświatowego

TAK NIE

3.
Wstępne  badania  logopedyczne  i  w  przypadku  stwierdzenia  wady  wymowy  pomoc
logopedyczną

TAK NIE

4. Udział dziecka w religii TAK NIE

5.
Wykonywanie zdjęć z życia przedszkola i umieszczanie ich w kronice i na stronie internetowej
placówki

TAK NIE

6.
Na  wyjście  dziecka  na  spacery  poza  teren  przedszkola  i  udział  w  organizowanych   przez
placówkę  wycieczkach autokarowych

TAK NIE

7.
Udzielenie  pierwszej  pomocy  w  nagłych  przypadkach,  przez  personel  pedagogiczny  i
administracyjno -  obsługowy

TAK NIE

  8.
Umieszczanie imion i nazwisk dzieci w kronice i na stronie internetowej SZKOŁY TAK NIE

                                                                                

Sugestie Rodziców/Prawnych Opiekunów

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności  karnej,  że podane we wniosku oraz  załącznikach  do

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.7 
2. Zobowiązuję  się  do  informowania  nauczyciela  lub  powiadamianie  w  sekretariacie  placówki  o

każdorazowej zmianie danych i dokonania ich we wniosku.
3. Świadomie  i  dobrowolnie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w

niniejszym  zgłoszeniu  dla  potrzeb  związanych  z  przyjęciem  kandydata  do  placówki  zgodnie  z
przepisami  Ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/769 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(RODO).

4. Oświadczam,  że  zostałem  poinformowany  o  tym,  że  Przewodniczący  Komisji  Rekrutacyjnej  lub
Dyrektor placówki może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany w
niniejszym wniosku w celu weryfikacji podanych danych.

……………………………………            ………. ……………………………………………
                      Data                  Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica/opiekuna kandydata 

7
 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - 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 do lat 3.
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Szkoła Podstawowa w Mycielewie 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………................................................…..……………………….., klasa …………..………

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o  prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz.U.  z  2006r.  Nr  90,  poz.  631  z  późniejszymi  zmianami) wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody* na
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć i  materiałów filmowych z zajęć, imprez, konkursów, zawodów
sportowych, wycieczek oraz innych wydarzeń szkolnych,  
odbywających się w Szkole Podstawowej w Mycielewie celem ich publikacji (*): 

 w szkolnych gablotach i gazetkach
 w kronice szkolnej, tablicach ściennych i folderach
 na oficjalnej stronie internetowej szkoły
 na profilu szkoły znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook
 w materiałach informacyjnych i promujących szkołę
 w mediach lokalnych: ....................................................................................................................................................

…………………..........…………………..……
(data, podpis rodzica lub opiekuna)

*niepotrzebne skreślić
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Szkoła Podstawowa w Mycielewie 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………................................................…..……………………….., klasa …………..………

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.  PRZETWARZANIA 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielewie
Mycielewo 6,     89-240 Kcynia

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie: 
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, których przetwarzanie nie wynika z

przepisów prawa a do ich przetwarzania AD potrzebuje Państwa świadomej zgody;
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze;
 art.  9  ust.  2  lit.  b  RODO  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązków  i  wykonywania

szczególnych praw przez administratora.
3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (w przypadku wymogów prawa) lub nieobowiązkowe w przypadku

gdy  potrzebujemy  Państwa  zgodę  na  ich  przetwarzanie.  Jednak  ich  niepodanie  spowoduje  brak  możliwości
przyjęcia dziecka do placówki.

4. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  pobytu  dziecka  w  placówce  oraz  przez  okres  przewidziany
przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz odrębnymi przepisami.

5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakładają na AD

dalszego ich przetwarzania)lub ograniczenia przetwarzania;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 prawie  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

6. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  można  kontaktować  się  z  Naszym
Inspektorem Ochrony Danych:  Bogdan Głowacz – iod.bogdan@gmail.com

7. Ponadto  informujemy,  że  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  profilowaniu  oraz  nie  zostaną
udostępnione /przekazane do Państwa trzeciego.

8. Podane  przez  Państwa  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  organom  do  tego  upoważnionym  z  mocy
przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z placówką na podstawie  umowy powierzenia, a których
podanie jest niezbędne do wykonania świadczonej na rzecz AD usługi.

9. Dodatkowe informację mogą Państwo uzyskać w sekretariacie placówki lub na stronie www.

10. Niniejszym mając na uwadze cele przetwarzania moich i dziecka danych osobowych:

a. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka celem zgłoszenia oraz

udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez placówkę.

b. Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych mojego  dziecka  celem

przeprowadzenia przez pielęgniarkę szkolną okresowej kontroli stanu zdrowia i higieny osobistej mojego dziecka,

na badania przesiewowe i działania profilaktyczne (np. fluoryzacja).

c. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział dziecka w spacerach i wycieczkach tematycznych organizowanych

w ramach zajęć grupowych przez nauczycieli.

d. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na…………………………………………………………………………………………

…………….......…..…………………..……
(data, podpis rodzica lub opiekuna)
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