
Nr wniosku*  

Data złożenia*  

Godzina złożenia*  

 
 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (zerówka) PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W WARNICACH  

 NA ROK SZKOLNY 20………../20…………. 
 

Niniejsze zgłoszenie dotyczy przyjęcia do oddziału przedszkolnego „0” dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 

 
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona 1 2 

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL
1
  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/nr mieszkania  Kod pocztowy  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada opinię lub orzeczenie poradni pedagogiczno-

psychologicznej 
TAK* NIE* 

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi DO 3 KM* POWYŻEJ 3 KM* 

Deklaruje udział dziecka w zajęciach religii TAK* NIE* 

Dziecko będzie zgłoszone do świetlicy szkolnej TAK* NIE* 

Dodatkowe informacje o dziecku (choroby, wady 

rozwojowe, potrzeba przyjmowania leków 

podczas przebywania w szkole, uczulenia, itp.) 

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imiona* 1 2 

Nazwisko*  

                                                           
1
 w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

*należy zaznaczyć właściwą odpowiedź 



ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Dzielnica*  

Nr domu/nr mieszkania*  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PAWNEGO 

Imiona* 1 2 

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Dzielnica*  

Nr domu/nr mieszkania*  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

*dane obowiązkowe do wypełnienia 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam iż wszystkie podane dane w niniejszym zgłoszeniu oraz załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/my 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

……………………………………………………                                                ……….…………………….…………………………………………………………… 
                             Miejsce, data  

 

                                                                                                                   ………….……………………………………………………….………………………  
                                                                                                                                                     Czytelny podpis wnioskodawców —rodziców/opiekunów prawnych dziecka   
        

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka…………………………………………………………………………………………………oświadczam że: 
(Imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku  (zarówno moich jak i mojego 
dziecka) o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego  przy Szkole Podstawowej im. KOU w Warnicach,  
74-201 Warnice 30 w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podejmowania przez w/w szkołę innych 
obowiązujących ją z mocy ustawy działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (w tym zwłaszcza ogłaszania list osób 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 
RODO) 
 
 

...............................................……….............     ……………………………………………….............................                          
(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                  (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

                                        
 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

(dalej: RODO) 

INFORMUJEMY, ŻE:  

1. Administratorami danych osobowych Szkoła Podstawowa im. KOU w Warnicach, 74-201 Warnice 30,  

       tel. 915612860, e-mail:  spwarnice@wp.pl  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Pan Grzegorz Grenda, e-mail: iod@warnice.pl,. należy pamiętać, iż powyższe dane służą 

wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych związanych z procesem 

rekrutacji, 

3. Dane 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 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i 

obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie 

zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów prawa oświatowego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania 

takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

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

6. 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 administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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), 

10. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisów prawa art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, 

 

 

...............................................……….............     ……………………………………………….............................                          
(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                  (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 
 
 
  

        Warnice/ Stary Przylep , dnia ………………………………………………………………………20…..…..r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:spwarnice@wp.pl


Imię i nazwisko rodzica: ………….……...…….……………………………………………… 

Seria i numer dowodu osobistego: ………….……...…….……….…………………….…….... 

Adres zamieszkania rodzica: …………….................................................……...……………… 

Imię i nazwisko oraz PESEL dziecka (kandydata):  

………………………..……………………………….....………….………………………… 

 

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego „0” 

 

 W związku z umieszczeniem mojego/naszego dziecka  

 

………………………..…………………………………………….…………… na liście  

(imię i nazwisko dziecka) 

zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oświadczam/oświadczamy, że wyrażam/wyrażamy wolę 

przyjęcia dziecka do 

 

Oddziału Przedszkolnego „0” w ……………………………………………….. 

 (nazwa przedszkola/szkoły/placówki) 

 

i zobowiązuję/zobowiązujemy się do nie ubiegania się o przyjęcie dziecka do innego przedszkola/szkoły.  

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

…………………….……….…………...……........……..……  

(czytelny podpis rodzica składającego oświadczenie)  

 

…………………………………………  

                (miejscowość, data)  

 

 

 

rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem, niepotrzebne skreślić. 

 


