
 
Wniosek o przyjęcie dziecka                                                                                                                                          

do Publicznego Przedszkola w Lewniowej 
na rok szkolny 2023/2024 

 
Uwagi: 

- Kartę wypełniają rodzice dziecka lub prawni opiekunowie. 
- Rodzice przedkładają w sekretariacie szkoły do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka. 
- Rodzice dzieci niepełnosprawnych dołączają do karty kserokopie:  orzeczeń i  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.                  

 
Proszę o przyjęcie dziecka ...................................................................................................................................... 
               (imiona i nazwisko dziecka) 
 
ur. dnia...........................................w ............................................ do przedszkola od dnia................................... 
          (data urodzenia)          (miejsce urodzenia) 

 
Numer PESEL dziecka   
 
 

Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................................. 
      (miejscowość, numer domu, kod pocztowy) 

 
I. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

 
 

MATKA (opiekun prawny) OJCIEC (opiekun prawny) 

Imię i nazwisko 
 
 

 

Adres miejsca 
zamieszkania 
 

 
 
 

 

Telefon kontaktowy 
(domowy lub komórkowy) 

 
 
 

 

Adres e-mail *  
 
 
 

Pracujący  
 
tak             nie  

 
tak             nie  
 

 

* proszę o podanie przynajmniej jednego adresu e-mail 
 

 
II. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia  poradni psychologiczno - pedagogicznej,   
     potrzeba szczególnej opieki, stosowanie diety, zalecenia lekarskie, itp.)  dołączone do wniosku. 

 

tak             nie  
 
III. Zobowiązanie rodziców  dziecka 

1. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję  się  do: 
1) przestrzegania postanowień regulaminu przedszkola; 
2) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą do tego  

   upoważnioną na piśmie; 
3) przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka. 

 
IV. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest podać do wiadomości przedszkola wszelkich zmian                             
      w podanych wyżej informacjach. 

           



 
V. Informujemy, że :  
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej, Lewniowa  275,                     

32-864 Gnojnik  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych z którym można się skontaktować droga e-mail rodo.edu@gnojnik.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego, 
o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w 
związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  oraz wykaz załączanych 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania                          i 
kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dok umentacji postępowania 
rekrutacyjnego.  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej, Lewniowa  275, 32-864 Gnojnik  

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą 
zostać wykorzystane (za pośrednictwem systemu informatycznego wspierającego prowadzenie rekrutacji) przez przedszkola/inne formy wychowania 
przedszkolnego wskazane w II części wniosku w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone                    
w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 
korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane    w 
przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracy jnego 
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji . Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

9. W ramach procesu rekrutacji 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.  

10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  

11. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,                  
o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek 
profili kandydatów.  

12. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 
RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli                                  w 

przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi1  
13. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek udzia łu                                 w 

postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego oraz umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających                               z 
kryteriów rekrutacji i wynika to w szczególności z przepisów wskazanych w pkt. 3.  Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w 
procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych doku mentów) danych 
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.   

 
Zapoznałam się/Zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje we wniosku  są zgodne ze stanem 
faktycznym.2 
 
 
 
           ……………..…………………………                  ……………………………………………………………………… 
           (data)                             (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
     

                       

VI. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej  (wypełnia przedszkole). 
 
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu....................................................................................................................... 

- zakwalifikowała dziecko.............................................................................................do korzystania z przedszkola, 

- nie zakwalifikowała dziecka......................................................................... z powodu braku miejsc w przedszkolu                 

oraz nie spełnienia  podstawowych  kryteriów rekrutacji. 

 
Członkowie Komisji:                      Przewodniczący Komisji: 
 
 
……………………….……………       …………………………..............  

………………………………       

                                                
1 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do szkoły dla którego 
ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 
2 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 zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 
 

mailto:rodo.edu@gnojnik.pl

