
SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. SYNÓW PUŁKU W SIENNICY RÓŻANEJ 

Dane kontaktowe:  Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej 

22-304 Siennica Różana 257 
Tel/fax: 82 575 92 14 

e-mail: sekretariat@spsiennica.pl 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Data przyjęcia deklaracji:  __  __ --  __ __  --  __ __ __ __ 

Wniosek o przyjęcie dziecka do 

 Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej 

w roku szkolnym 2021/2022 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

Kandydat w roku szkolnym 2020/2021 

podlega obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

Właściwe zaznaczyć „x” 

o Tak    
o Nie 

 

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Numery telefonów kontaktowych   

Miejsce pracy  

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  
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Numery telefonów kontaktowych  

Miejsce pracy  

 

Adres e – mail;……………………………………………………………………… 
( na ten adres przesyłane będą informacje dotyczące płatności) 

 
3. Informacja o złożeniu wniosku do innych publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie przedszkolne. 
 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa i złożył wniosek do więcej niż jednego 
przedszkola, proszę wpisać nazwy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych od 
najbardziej do najmniej preferowanych. 
1…………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………….. 
 
 

4. Informacje dodatkowe o dziecku dołączone do wniosku 
 

Rodzaj informacji o dziecku tak nie 

Informacja o stanie zdrowia   

Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej   

Potrzeba szczególnej opieki   

Stosowana dieta   

Zalecenia lekarskie   

 

5. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją: 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

tak nie 

  Kryteria określone w ustawie o systemie 

oświaty 

  

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie (zgodne z określonym 

wzorem) o wielodzietności rodziny 

kandydata 

  

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności kandydata 

  

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności jednego z 

rodziców kandydata (wpisać kogo dotyczy) 

  



SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. SYNÓW PUŁKU W SIENNICY RÓŻANEJ 

Dane kontaktowe:  Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej 

22-304 Siennica Różana 257 
Tel/fax: 82 575 92 14 

e-mail: sekretariat@spsiennica.pl 

……………………………………… 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności obojga 

rodziców kandydata 

  

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności rodzeństwa 

kandydata (wpisać kogo dotyczy) 

……………………………………… 

  

 6. Samotne wychowanie 

kandydata w rodzinie 

Dokument potwierdzający prawomocny 

wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie ( zgodnie z e wzorem) o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

  

7. Objecie kandydata pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej 

  

  Kryteria określone przez dyrektora 

punktu przedszkolnego w porozumieniu 

z organem prowadzącym 

  

 Kandydat będzie 

korzystał z całodziennej 

opieki w Punkcie 

Przedszkolnym 

Wpisanie w punkcie 6.Deklarowany 

pobyt dziecka w punkcie 

przedszkolnym, godzin od 7.00 do 16.00 . 

  

 Rodzice kandydata lub 

jeden z rodziców/prawni 

opiekunowie lub jeden z 

opiekunów pracują( 

wykonujących prace na 

podstawie umowy o 

pracę, umowy cywilno – 

prawnej, prowadzący 

gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność 

gospodarczą 

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu   

 Rodzina objęta jest 

nadzorem kuratorskim 

Oświadczenie rodzica/rodziców 

opiekunów prawnych 

  

 Kandydat podczas 

rekrutacji na poprzedni 

rok szkolny był 

umieszczony na liście 

rezerwowej 

Komisja dokona weryfikacji na podstawie 

listy rezerwowej z zeszłego roku. 

  

 

6. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
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1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek 1 

7. Oświadczenie wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych we wniosku, 
c) Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 
• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego) 
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie 
internetowej naszej szkoły 
przez Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica 
Różana 
w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2019r. poz. 1664) . 

 

8. Pouczenie 
Jestem świadomy/świadoma iż: 

1. . Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 i 3 wniosku, jest 

obowiązkowe.  

2.. Art. 155 ustawy o systemie oświaty wprowadza możliwość podania innych danych w celu 
zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz 
metod pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z 
wykazem zawartym w pkt 4 wniosku, nie jest obowiązkowe.  

3. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych w pkt 5 wniosku, jest 
nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat 
danego kryterium nie spełnia.  
 

  

Obowiązek informacyjny RODO 

CO TO JEST RODO? 

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego 
dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO. 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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. 
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej z 

siedzibą w 22-304 Siennica Różana 257, dane kontaktowe: sekretariat@spsiennica.pl,825759214 
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich 

zgodnie z przepisami prawa. 

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 

 
1Właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem „X” 

mailto:sekretariat@spsiennica.pl
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Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać 

w następujących celach: 

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, 
przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te 

określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) – „obowiązek prawny”, 

• wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia przez Państwa 

zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia dziecka – 
(podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”, 

• umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez 

Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – 

„zgoda”. 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest 
niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich 

podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy 
prawnej będzie to odpowiednio: 

 

• okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy 

Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację, 

• czas do momentu wycofania zgody. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o: 

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), 

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, 

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom 

upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 

• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym 

nam usługi doradcze; 

• innym administratorom, np. ubezpieczycielom 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: pkucharski@spsiennica.pl 

 

Siennica Różana, dnia ..................................…….................................................... 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
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