
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA 

DO PRZEDSZKOLA KOLOROWY WIATRACZEK W RYDZYNIE 

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082,  

oraz Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej Rydzyny 

 

 

           Adres oddziału 

 

 

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka 

 

1. 

 

Rydzyna ul. St. Wyspiańskiego 6 

 

 

5 6 7 8 9 10     w godzinach od …….do ……… 

 

 

2. 

 

Rydzyna Pl. Dąbrowskiego 1 

 

 

5 6 7 8 9 10      w godzinach od …….do ……… 

 

3. 

 

Kłoda 

 

 

5 6 7 8            w godzinach od …….do ……… 

 

Deklaruję dowóz mojego dziecka autobusem szkolnym z miejscowości …………………. 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona: Nazwisko: 

PESEL  

 

          

Data urodzenia  

dzień 

 

miesiąc 

 

rok 

Miejsce urodzenia: 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

miejscowość  miejscowość  

ulica  ulica  

kod pocztowy  kod pocztowy  

gmina  gmina  

 

DANE RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 Matka/opiekunka prawna 

 

Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   



 

Adres zamieszkania Rodziców/opiekunów prawnych  

 

miejscowość   

ulica   

nr. budynku/lokalu   

kod pocztowy   

gmina   

KRYTERIA PRZYJĘCIA 

(w przypadku spełnienia danego kryterium proszą postawić znak „x”) 

 

I etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria naboru zostały określone przez MEN 

 

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

 

2. Niepełnosprawność kandydata 
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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

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

 

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

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

 

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 
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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

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

 

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

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

 

6. Samotne wychowywanie kandydata 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 kandydata pieczą zastępczą. 
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria dodatkowe 

 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzice samotnie 

wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy 

pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym 
załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu 

Matka 

 

Ojciec 

 

 

2.  Rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w 

danym przedszkolu 
załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

 

3. Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin 

dziennie, jeżeli przedszkole pracuje w trybie powyżej 5 godzin 

 



4. Zameldowanie na pobyt stały w gminie 
załącznik: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

 

5.  Dziecko w wieku 5 lat mające prawo do wychowania przedszkolnego  

 

                                                   Maksymalna liczba punktów  

 

INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu: 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Przedszkole Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 6,  

    64-130 Rydzyna. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod ww. adresem, adresem e-mail: pprydzyna@interia.pl lub pod 
numerem tel. 655 388 446. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Ratajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@rodo-leszno.com.pl , 

    tel: 783 479 791. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja dziecka do przedszkola, a także realizacja przez przedszkole zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych określonych przepisami prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915). 

5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym do dostępu na podstawie przepisów 
prawa oraz dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), 

dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów powierzenia danych.  

6. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres trwania rekrutacji oraz po pozytywnym przejściu rekrutacji przez okres uczęszczania 
dziecka do przedszkola, a następnie dane będą archiwizowane zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym rzeczowym 

wykazie akt zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7.Posiada Pani/Pan prawo do:                                             

1)  dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób  
    i w jakim celu są przetwarzane 

2) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych                                   

lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych, 
3)  prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie 

kwestionowania prawidłowoścci przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,  

4)  prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy 
niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych                      

z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.  
5) prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu 

wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu 

Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, 

iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana 

interesów, praw  i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów, do których zostały zebrane. Konsekwencja  

niepodania danych osobowych będzie skutkowała brakiem realizacji celu określonego w pkt. 3.  
10. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 
 

Pouczenia: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

 

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

                      data            podpis matki/opiekunki prawnej        podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 

 

 
  



…………………………………………………..                                                       Rydzyna, dnia…………………… 
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

o zatrudnieniu /studiowaniu /uczeniu się w systemie dziennym 

 

 
 W związku z ubieganiem się o przyjęcie syna/córki………………………………………. 

do Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie oświadczam, że:  

-jestem zatrudniony/a/ studiuję/ uczę się w systemie dziennym :w 

-matka ………………………………………………………………………………………. 
                                             nazwa zakładu pracy/ uczelni/ szkoły 

 

 

-ojciec ………………………………………………………………………………………. 
                                            nazwa zakładu pracy/ uczelni/ szkoły 

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

O zaistniałych zmianach zobowiązuję się powiadomić Dyrektora Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w formie pisemnej. 

Zgodnie z art.150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie tych 

okoliczności.  

 

 

 

 

 

 

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

Podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                      Podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

art.150 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 
 

 


