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  .......................................................  

 (miejscowość, data) 

 Pani/Pan 

  .......................................................  

 (imię i nazwisko) 

 Dyrektor Gminnego Przedszkola 

  .......................................................  

                                                                                              w ..................................... 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 

Stosownie do art. 149 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 1082) wnoszę o przyjęcie do Przedszkola mojego dziecka. 

1. Dane dziecka1 

Imię (imiona) 

i nazwisko dziecka 

 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL 

           

W przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

dziecka 

Adres miejsca zamieszkania  

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

                                                                                        

                          
Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   

Adres miejsca zamieszkania2   

                                                 
1 Art. 150 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: wniosek zawiera imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca 

zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 
2 Wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka. 
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3. Wskazuję kolejność wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w 

publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 

4. Dodatkowe informacje o dziecku uznane za istotne przez rodzica/opiekuna 

prawnego (stan zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, informacje o rozwoju 

psychofizycznym)3: 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

5. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu 

Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola na ......... godzin, tj. od godziny ............. do 

godziny ............. 

6. Obowiązek przedszkolny4 

Dane dotyczące kontynuowania nauki w szkole podstawowej: 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

(nazwa i adres szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zapisane) 

7. Do wniosku dołączam: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których 

mowa w art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 5 

a) wielodzietność rodziny kandydata (w formie oświadczenia), 

b) niepełnosprawność kandydata (w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo 

w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu), 

                                                 
3 Art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w 

publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, 

odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
4 Wypełniają rodzice dzieci siedmioletnich oraz dzieci starszych, którym został odroczony obowiązek szkolny. 
5 Podkreślić właściwe. 
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c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu), 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu), 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu), 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (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), 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą); 

8. Oświadczenie dotyczące treści wniosku: 

Oświadczam, że: 

1) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

2) jestem świadoma/ świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, 

3) niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych we wniosku. 

 ........................................................   .......................................................  

 (podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

9. Potwierdzenie zapoznania się z informacjami o danych osobowych: 

INFORMUJEMY, ŻE:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Szczańcu (adres: 

ul. Spacerowa 2c, 66-225 Szczaniec, tel. 68 34 104 22, e-mail: 

gminne_przedszkole_szczaniec@interia.pl) 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci będą 

przetwarzane w celu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu, o którym mowa w art. art. 153 ust 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148 ze zm) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot 

obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system ewidencji dzieci na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. 

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

międzynarodowej.  

mailto:gminne_przedszkole_szczaniec@interia.pl
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6. Dane osobowe zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa obowiązującego.  

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych kandydata, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo usunięcia danych 

osobowych  o ile znajdą zastosowanie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 

RODO. 

9. W ramach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dane nie są 

przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia 

sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie deklaracji o 

kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie 

przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

11.  W toku przetwarzania danych na potrzeby deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – nie 

buduje się jakichkolwiek profili kandydatów. 

12.  Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że 

przetwarzanie danych w procesie deklarowania kontynuacji wychowania 

przedszkolnego 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 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli 

w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy 

do rozpatrzenia skargi .  

13. Podanie danych zawartych w deklaracji jest konieczne dla wypełnienia obowiązku jaki 

nakłada na rodzica art. art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.  

 

 ........................................................   .......................................................  

 (podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego) 


