
          Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 383/2021 

                                                                                                        Burmistrza Gminy Ciężkowice 

z dnia 14 stycznia 2021r. 

Data przyjęcia wniosku:     

 

 

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego 

            w ................................................................        na rok szkolny  2021/2022 

   1. DANE O DZIECKU I RODZINIE 

Imię (imiona)  

i nazwisko dziecka 

 

Data i miejsce urodzenia 

dziecka 

 

Nr PESEL dziecka            

 

Adres i miejsce 

zamieszkania dziecka 

 

Miejscowość ..............................................Gmina...........................................  

 

Ulica..................................................nr ................/........................ 

Imiona i nazwiska 

rodziców  

 

matki ojca 

Adres miejsca 

zamieszkania rodziców 

dziecka (miejscowość, 

ulica, gmina) 

  

Adres poczty 

elektronicznej rodziców 

dziecka 

  

Nr telefonu rodziców 

dziecka 

  

  

 2. WYBÓR PRZEDSZKOLA 

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony w nie więcej niż trzech 

placówkach. We wszystkich składanych wnioskach   należy podawać taką samą kolejność, tj. 

w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 

w  szkołach podstawowych.                               

Lp. Nazwa przedszkola 

1.  

2.  

3.  

        



3. SKŁADANE DO WNIOSKU ZAŁĄCZNIKI - ............sztuk, proszę wymienić: 

    1) ............................................................................................................................................................ 

    2)............................................................................................................................................................. 

    3) ............................................................................................................................................................ 

    4) ........................................................................................................................................................... 

   5) ........................................................................................................................................................... 

   6) .......................................................................................................................................................... 

   7) ........................................................................................................................................................... 

   8) ............................................................................................................................................................ 

 

Data ............................................2021r.         Czytelny podpis rodzica (matki/opiekuna prawnego) ............................................................................... 

    Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) .................................................................................. 

 

4. WYMAGANE DO WNIOSKU OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

DZIECKA 

Oświadczam, że wszystkie dane przestawione w deklaracji są prawdziwe. Jestem świadoma/y/ 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

Data ............................................2021r.         Czytelny podpis rodzica (matki/opiekuna prawnego) ............................................................................... 

    Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) .................................................................................. 

Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Przedszkola o zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz 

o zmianach teleadresowych. 

Data ............................................2021r.         Czytelny podpis rodzica (matki/opiekuna prawnego) ............................................................................... 

    Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) .................................................................................. 

 

5. POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU        

Od dnia 01 września 2021r. od godziny  8.00  do godziny 13.00.                            

 

 

 

 

 

 

 



6. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICOW  (opiekunów prawnych) INFORMACJE 

dot. DZIECKA  -       

 

 

 

 

 

      

 

     ……………………………………………                    ………………………………………………                                                                                                                                          

        podpis matki (opiekuna prawnego)                      podpis ojca (opiekuna prawnego)                                   

                                   

7. DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ: 

Komisja Rekrutacyjna  na posiedzeniu  w dniu………………………………………… 

zrekrutowała  nie zrekrutowała  w/w  dziecko  do  przedszkola  na  ...........  godzin     

od  dnia ….....................   

Podpisy członków Komisji :                                                                     

1. Przewodniczący :    ......................................................                                                                 

2. Członek  :                 …....................…............................ 

3. Członek :                  ......................................................      

4. Członek :                  ......................................................      

5.  Członek :                  ......................................................                     

  



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych Szkołę 

Podstawową w Siekierczynie z filią w Falkowej, z siedzibą w Siekierczynie 68, 33-192 Bruśnik,  

w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Podanie danych 

zawartych formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek 

udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania. 

 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO)  

informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Siekierczynie z filią w Falkowej, z siedzibą  

w Siekierczynie 68, 33-192 Bruśnik, reprezentowana przez Dyrektora Pana Marzenę Szczepańską, tel. 14 65 46 040, 

adres e-mail: spsiekierczyna@ciezkowice.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: inspektor@ciezkowice.pl, tel. 696 932 115. 

3. Dane osobowe kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

4. 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 oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, zaś dane osobowe kandydatów 

nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku. 

5. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

6. 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.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

  

                                                                                                               ………………………… 

                                                                                                                                                     Podpis osoby wyrażającej zgodę 
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