
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Małej Nieszawce  
w roku szkolnym 2021/2022 

 
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 15:00 

 
 
 

Dane osobowe kandydata i rodziców (należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka 
oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem)1 

 
 

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku numeru PESEL serię  
i numer paszportu  lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata 2 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  
jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie 
danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, 
a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
2 Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 
Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do 
wniosku potwierdzających ich spełnianie3 

 
*) 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 

Oświadczenie4 o wielodzietności rodziny kandydata – zał. Nr 1  
 

 

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 
2046) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 
r. poz. 23 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 (Dz. U. z 2016 poz. 2046) 
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 2016 r. poz. 23 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 (Dz. U. z 2016 poz. 2046) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2016 r. poz. 23 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 (Dz. U. z 2016 poz. 2046) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 
r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 

 

                                                 
3 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, 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. 
4 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, 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. 



poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata 

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 5 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie6 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 (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata –zał. Nr 2 

 

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 2016 r. poz. 575 ze zm.) 

 

 
Do wniosku dołączam dokumenty7 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie  
 
…………………………………………….……….. 
 
 
Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 
ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) i ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 
dyrektorzy przedszkoli wskazanych we wniosku. 

Oświadczenia wnioskodawcy: 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym8.  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 922). 

 
 

 
……………..…………………………………………………………….. 

Czytelny podpis wnioskodawców-rodziców kandydata 
 
……………………………………     

Data                        

                                                 
5 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, 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. 
6 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. 
7 Zgodnie z art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  
kandydata kryteriów. 
8 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (Dz.U2017 r. poz. 2204, z 2018 r. poz. 20, 305)  - 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. 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

a) Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych,* 

b) Rekrutacja do oddziałów „0” 

c) Rekrutacja uczniów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, informujemy, iż: 

 

Administratorem danych osobowych będzie Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce, można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres 

siedziby Przedszkole w Małej Nieszawce ulica Kręta 4, 87-103 Toruń, adres e-mail: sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl tel.56 619 48 59  

Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na 

adres iod4@wielkanieszawka.pl  

 

1) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z: 

a) art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu: 

 przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

 przyjęcia dziecka do oddziału „0”, na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

 przyjęcia dziecka do szkoły,  na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

b) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika 

wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail 

2) Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są nimi m.in. organ prowadzący placówkę 

oświatową oraz jego jednostki organizacyjne, organy nadzoru oświatowego, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy 

ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna.  

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi 

m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią 

ochronę praw.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte lub do przedawnienia roszczeń. 

W zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 lata od 

zakończenia edukacji dziecka w placówce. 

4) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do: 

 dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15; 

 sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16; 

 usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli: 

 wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

 Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 

przetwarzane, 

 Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

5) Podania danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.   

6) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie  danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

OGÓLNA 

 

Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. 

 

Administratorem danych osobowych będzie Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce, można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres 

siedziby Przedszkole w Małej Nieszawce ulica Kręta 4, 87-103 Toruń, adres e-mail: sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl tel.56 619 48 59  

Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na 

adres iod4@wielkanieszawka.pl  

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach oświatowych, związanych z nauką i wychowaniem uczniów, wynikających z ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018, 

poz. 1457 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania podstaw prawnych wynikających z 

art. 6 i 9 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej. 

2. Podanie danych: 

 w ustawowych celach oświatowych, przy realizacji obowiązku szkolnego  jest obowiązkowe. Jeżeli odmówisz podania Twoich 

danych/danych Twojego dziecka lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu. 

 jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody która jest  wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie 

wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka lub śledzenia losów absolwentów. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach 

dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

4. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

5. Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie uprawnionym podmiotom. W takiej sytuacji 

przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas 

wskazanych.  

W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też 

przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. 

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do: 

 dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15; 

 sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16; 

 usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli: 

 wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

 Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 

przetwarzane, 

 Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21. 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.  

7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich 

danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
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