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………………………………………………………..           

(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata) 

……………………………………….………………. 

 

…………………………………..…………………… 

(adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji) 

 

          

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JANOWIE 

( dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/22 nie uczęszczały do przedszkola) 

 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców: 

 

(Tabelę należy czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko 

kandydata  

 

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata  

4. Imię/imiona i nazwiska 

rodziców kandydata 

 

matki  

ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 

 

kod pocztowy  

miejscowość  

adres  

numer  

6. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata 

 

matki telefon do 

kontaktu 

 

adres poczty 

elektronicznej 

 

ojca 

telefon do 

kontaktu 

 

adres poczty 

elektronicznej 
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2. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i 

załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w 

kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, 

dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 

L.p. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

 

3 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny  

Tak*) 

4 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

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 (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

2096 ze zm.) 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 (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

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 (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 
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urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 

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 (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

2096 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

rodzica kandydata 

 

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 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

2096 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

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 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) 

 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie 

………………………..……. 

 

3. Informacja o spełnianiu kryteriów dodatkowych i załącznikach do wniosku 

potwierdzających ich spełnianie 

 

Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone uchwałą nr XXXI/193/18 Rady Gminy 

Janów z dnia 7 marca 2018r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych 

przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzania tych kryteriów. 
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*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w 

kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  

potwierdzające spełnianie tego kryterium 

L.p. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania 

3 

Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny  Tak*) 

4 

1. 

Oboje rodzice kandydata 

pracują 

Zaświadczenie o zatrudnieniu z 

zakładu pracy, a w przypadku samo 

zatrudnienia -wydruk ze strony 

CEIDG lub poświadczenie rozliczenia 

się z ZUS lub Urzędem Skarbowym 

 

2. 
Kandydat wychowuje się w 

rodzinie objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem 

asystenta rodziny 

Orzeczenie sądu rodzinnego 

ustanawiającego nadzór kuratora lub 

zaświadczenie wydane przez GOPS o 

objęciu rodziny wsparciem asystenta 

rodziny 

 

3. Istnieje potrzeba zapewnienia 

kandydatowi opieki w czasie 

przekraczającym 5 godzin 

dziennie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o potrzebie zapewnienia 

dziecku opieki w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie 

 

4. Rodzeństwo kandydata w roku 

szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja, 

będzie uczęszczało do tego 

przedszkola 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa 

do przedszkola 

 

 

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie 

……………………..… 

 

 

4. Oświadczenie: 

- Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że 

dane zawarte w „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w 

Janowie” są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie 

nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).  

- Udostępniono mi informacje o przetwarzaniu danych osobowych określonych w art. 13  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO oraz Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r.   

 

 

Data: ………………………………  Podpisy rodziców, opiekunów:                                 

                                                                       

1. ……………………...…………… 

2………...…………………………... 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. 

Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 

jest  

Zespół Szkół Samorządowych w Janowie z siedzibą przy ul. Białostockiej 16, 16-130 

Janów. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem tel. (85) 721 60 13 lub 

adresem poczty elektronicznej: spjanow@wp.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt@odoonline.pl  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do 

przedszkola/kontynuacji edukacji oraz realizacji usług dydaktyczno-wychowawczych 

będących obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1. 

lit. c RODO oraz w odniesieniu do danych szczególnej kategorii, w tym danych o 

stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności w związku z: 

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r r. Prawo oświatowe; 

-  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek; 

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo 

dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia  po 

upływnie okresu przechowywania, żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

- Urząd Gminy w Janowie; 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a w przypadku przyjęcia 

dziecka do przedszkola/kontynuacji edukacji przez okres nauki, a po jej zakończeniu 

w ramach spełnienia obowiązków archiwizacyjnych zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt.  

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania lub 

podania niepełnych danych może być brak możliwości udziału w 

rekrutacji/kontynuacji edukacji. 

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane 

dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich 

profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

mailto:spjanow@wp.pl
mailto:kontakt@odoonline.pl
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