
Wniosek  

 zgłoszenia po raz pierwszy dziecka do Przedszkola w ……………………………..……. 

na rok szkolny 2020/21 

Imię i nazwisko dziecka...............................................................Pesel......................................... 

W przypadku braku numeru pesel serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość dziecka …………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................. 

Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą: 

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

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata : /prawnych opiekunów/osób sprawujących 

pieczę zastępczą 

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

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

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

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów/osób 

sprawujących pieczę zastępczą:………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli: 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1781). 

 

                                                …..….…………..…………………………  
                                          podpis rodziców/ opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą 

 



Do wniosku należy dołączyć : 

 I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych ( jeżeli dotyczy): 

      1. Oświadczenie o wielodzietności kandydata. 

      2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2019 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 roku poz.1172 z  póź. zmianami). 

     3. 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. 

    4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 II. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych przez Organ Prowadzący (jeżeli dotyczy): 

      1. Oświadczenia Rodziców /prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą o pobieraniu nauki w 

systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej. 

      2. Oświadczenie Rodziców /prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do przedszkola. 

   3. Oświadczenie o wysokości dochodu netto na członka rodziny. 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

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”.   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiegow Grzebienisku:  
Kontakt: 
a) listownie: ul. Szkolna 16, 64-553 Grzebienisko 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolagrzebienisko@op.pl 
c) telefonicznie: 61 29 18 604 
W szkole wyznaczono inspektora ochrony danych: 
Kontakt 
a) listownie: ul. Szkolna 16, 64-553 Grzebienisko 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolagrzebienisko@op.pl 
Celem przetwarzania jest promocja działań szkoły, budowanie jej tradycji, historii oraz kontakt z rodzicami 
uczniów i uczniami. 
Do odbiorców danych osobowych należą: osoby czytające stronę internetową 
https://szkolagrzebienisko.edupage.org/ 
Okres przechowywania danych:dane na stronie internetowej przechowywane są bezterminowo. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c)      prawo do usunięcia danych osobowych; 
d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e)      prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 - 193 Warszawa) 
Zgoda jest dobrowolna i udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. 
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