
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. JANA PAWŁA II W ŁĘCZYCY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Przedszkola następnego wyboru w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych:  Przedszkole Nr …, Nr …... , 
oddział przedszkolny w SP Nr …..., w SP Nr …… 

1. Dane dziecka: 
PESEL            

Seria i nr paszportu (tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imiona  Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowośd  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej  

Imię  Nazwisko 

Adres zamieszkania matki /opiekunki 
prawnej 

 

Miejscowośd  Kod pocztowy 

Ulica  Nr domu/mieszkania 

Dane kontaktowe matki/opiekunki 
prawnej 

 

Telefon  Adres e-mail 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego  

Imię  Nazwisko 

Adres zamieszkania ojca /opiekuna 
prawnego 

 

Miejscowośd  Kod pocztowy 

Ulica  Nr domu/mieszkania 

Dane kontaktowe ojca/opiekuna 
prawnego 

 

Telefon  Adres e-mail 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu: 
 

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

2) Posiłki: śniadanie    obiad     podwieczorek         
                                                                  

4.   KRYTERIA  USTAWOWE PRZYJĘCIA  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO    (wpisać  x  we  właściwą  kratkę) 
 

Kryteria Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie Liczba pkt. 
(wypełnia 
komisja) 

1. Wielodzietnośd rodziny 
    kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny. 
(rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 

   

2. Niepełnosprawnośd 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawnośd, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

   



3. Niepełnosprawnośd jednego 
z  rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

   

4. Niepełnosprawnośd obojga 
    rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

   

5. Niepełnosprawnośd 
rodzeostwa  kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

   

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* 

   

OGÓŁEM  LICZBA  PUNKTÓW  

 

5.   DODATKOWE KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA    (wpisać   x  we  właściwą  kratkę) 
  

Kryteria    Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie Liczba pkt. 
(wypełnia 
komisja) 

1.Kandydat, którego oboje rodzice 
(prawni opiekunowie) lub rodzic 
(prawny opiekun) samotnie 
wychowujący kandydata: pracują, 
prowadzą działalnośd gospodarczą.   

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,  
a w przypadku samo zatrudnienia - aktualny wpis  
do działalności gospodarczej lub poświadczenie 
rozliczenia się z ZUS lub US, oświadczenie  
o samotnym wychowywaniu dziecka 

   

2.Kandydat, którego jeden z rodziców 
(prawny opiekun) pracuje, prowadzi 
działalnośd gospodarczą, a drugi jest 
osobą bezrobotną (poszukującą pracy). 

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,  
a w przypadku samo zatrudnienia - aktualny wpis  
do działalności gospodarczej lub poświadczenie 
rozliczenia się z ZUS lub US, zaświadczenie z PUP o 
statusie bezrobotnego jednego z rodziców 

   

3.Kandydat, który wychowuje się w 
rodzinie objętej nadzorem kuratorskim 
lub wsparciem asystenta rodziny. 

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego 
nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez 
MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta 
rodziny. 

   

4.Kandydat, którego rodzeostwo 
uczęszcza do tej szkoły. 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  
o uczęszczaniu rodzeostwa do szkoły. 

   

OGÓŁEM  LICZBA PUNKTÓW  

 
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW ……………….... 
 
Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi 
jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz umożliwia korzystanie z uprawnieo 
wynikających z kryteriów rekrutacji. 
 
Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku. 

 
 

……….....……………….…………………………………….……                          ………...…………………………………………………………….. 
data, czytelny  podpis matki/opiekunki prawnej                          data,  czytelny  podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący 
zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy,  
ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca, reprezentowane przez Dyrektora, tel. 24 7210355,  
e-mail; sekretariat@sp1leczyca.pl; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel.: 24 721 03 55,  
e-mail: inspektor@d-edu.pl; 

3. Dane osobowe dzieci i ich rodziców przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 131 ust. 2-4 Ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.); 

4. Dane osobowe mogą byd udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
wyłącznie na podstawie przepisów prawa; 

5. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do: 
a) dostępu do powierzonych danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy: 
a) nie będzie przekazywała zbieranych danych do paostw trzecich, 
b) nie będzie profilowała zbieranych danych osobowych; 

7. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa oświatowego i instrukcją 
kancelaryjną i archiwalną. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej 
niż do kooca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego. Zaś dane 
kandydatów zgromadzone w celach rekrutacyjnych są przechowywane przez okres roku, chyba 
że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  
i postępowanie nie zostało zakooczone prawomocnym wyrokiem. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dzieci do Oddziału 
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy. 

9. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 
Pawła II w Łęczycy nie będzie miała podstaw prawnych włączenia Wniosku zgłoszenia dziecka  
do oddziału przedszkolnego do procedury naboru. 

  
Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych 
osobowych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy, reprezentowane przez 
Dyrektora z siedzibą w Łęczyca, ul. Szkolna 4 w celu przeprowadzenia procedury naboru dzieci do 
Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy. 
 
 
……….....……………….…………………………………….……                           …………………………...…………..…………………………….. 
data, czytelny  podpis matki/opiekunki prawnej                          data,  czytelny  podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 
 
 

mailto:sekretariat@sp1.leczyca.pl
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