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WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/* wg następującej 

kolejności: (1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną;) 

 

Nazwa i adres placówki 

 

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka* 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach-

Samorządowe Przedszkole w Kochcicach 

 

 

od … do …..  godziny 

 

.…. godzin 

2. 

 

  

od…… do … godziny 

 

….. godzin 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

telefon kontaktowy  
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 
Kryteria obowiązkowe 

(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

1. Wielodzietność rodziny dziecka 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność dziecka 
załącznik: 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 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 
załącznik: 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 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 
załącznik: 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). 

 

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 
załącznik: dokument potwierdzający 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.). 

 

 

Kryteria dodatkowe (Uchwała nr XXVI/204/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2017r.) 

 

1. Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują, uczą się lub studiują 

w trybie stacjonarnym(pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych 

 

2. Rodzic samotnie wychowujący lub opiekun prawny kandydata pracuje, uczy się lub 

studiuje w trybie stacjonarnym (pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych 

 

3. Rodzeństwo kandydata przyjęte do tego samego przedszkola  na rok szkolny, na 

który prowadzona jest rekrutacja(pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych 

 

4. Rodzinie kandydata udzielana jest pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kochanowicach, z wyjątkiem świadczeń jednorazowych(pisemne oświadczenie 

rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

INFORMACJE O DZIECKU 
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej*: 

Rok uczęszczania dziecka do przedszkola: 

2022/2023 

Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniam ( imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr tel.) :  
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Pouczenia: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia- zgodnie z art. 

150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
1. Zezwalam mojemu dziecku na udział w spacerach i wycieczkach organizowanych przez przedszkole. 

2. Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości głowy mojego dziecka przez higienistkę szkolną (w sytuacjach 

koniecznych ). 

3. Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w celu ratowania zdrowia 

lub życia. 

 

  

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

   
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

Zobowiązuję się do:  

1. Przestrzegania regulaminu przedszkola. 

2. Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach. 

3. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę zadeklarowaną w karcie. 

5. Przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola w zadeklarowanych godzinach. 

6. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 10-ego każdego miesiąca na podstawie not księgowych 

przekazanym na wskazany adres e-mail. 
 

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej/ należy oddać w placówce najbardziej preferowanej. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach, ul. Parkowa 45, 42-713 Kochanowice  

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-

mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

3) Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych), opiekunki oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit.  c oraz art. 9 Ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,  

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 
oprogramowania dziedzinowego. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż 

przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, 
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:  
-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy 
przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania 

narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

e) do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

mailto:iod@eduodo.pl
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kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zespół Szkolno-Przedszkolnego w 

Kochcicach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia rekrutacji. 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

10) Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i 

rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, 

wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga 
uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku 

dziecka.  

 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 

 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 Maja 2018 (Dz. U. 2018, poz. 1000). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.) 

 


