
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC 

Z DNIA 19 STYCZNIA 2022r.  

 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę 

Połaniec 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021r. 

poz. 1372 z późn. zm.)  w związku z art. 152 w zw. z art. 150 i 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - 

Prawo oświatowe  (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje  

§ 1 

Określam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023, 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Określam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Określam wzór zgłoszenia kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego                              

w obwodzie publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z Załącznikiem Nr  3 do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 4 

Określam wzór wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego 

poza obwodem tej szkoły, na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

 § 5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom publicznego przedszkola i publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec.  

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, 

Oświaty i Wychowania. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA 

     MIASTA I GMINY POŁANIEC  

           

           mgr inż. Jacek Nowak 

                                                                                                                                 

 

 

 



 Data wpływu wniosku do przedszkola 

 

  Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 12/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 

z dnia 19 stycznia 2022r. 
              
Pozycja w księdze korespondencji lub rejestrze 

 

  

 
Sposób rozpatrzenia wniosku 

 

  

                                                                                              ………………, …………………  
                                                                                                                                         (miejscowość)                      (data)                                                       

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ………………………. 

na rok szkolny 2022/2023 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola: Przedszkole Publiczne w Połańcu                 

ul. Madalińskiego 1, Przedszkole Filia Nr 1 ul. Żapniowska 1, Przedszkole Filia Nr 2               

ul.  Kościelna 9,  Przedszkole w Ruszczy                                                                                                                                                             
(właściwe  podkreślić) 

I. Dane kandydata i rodziców kandydata 

(Tabelkę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2 Data urodzenia kandydata  

3 Pesel kandydata  
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata  Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania kandydata1 Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

6 Adres miejsca zamieszkania rodziców 

kandydata  

Matki Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

Ojca Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

7 
 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile 

posiadają 

 

 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

1Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  



 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do  innego przedszkola 
Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego przedszkola, zobowiązany jest wpisać 
nazwy i adresy przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 
1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

2. Drugi wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

 

3. Trzeci wybór/najmniej preferowany 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe                                          

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie   
Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium* we 

właściwej 

rubryce 

wstaw 

znak x 

Ilość 

punktów 

wypełnia 

Komisja 

Rekruta-

cyjna 

1 Wielodzietność rodziny 

kandydata2 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2 Niepełnosprawność 

kandydata 

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 1997r. o rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                  

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) 

  

3 Niepełnosprawność jednego  

z rodziców kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                                        

w rozumieniu przepisów ustawy   z dnia 27 sierpnia 1997r.                      

o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) 

  

4 Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                                       

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                          

o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) 

  

5 Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                                         

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                         

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) 

  

6 Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie3 

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 

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r.    

poz. 821 z późn. zm.). 

  

 

*Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie    z art. 76a § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. :Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odpisu lub wyciągu                                          

z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
2
Przez wielodzietność rodziny należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,  

3
Przez samotne wychowywania dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem. 

 



Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie 

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

IV. Informacje o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący - II etap 

rekrutacji  
 

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium  

we 

właściwej 

rubryce 

wstaw 

znak x 

Ilość 

punktów 

wypełnia 

Komisja 

Rekruta-

cyjna 

1 kandydat, którego oboje rodzice pracują, 

wykonują czynności na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, prowadzą działalność 

gospodarczą, prowadzą gospodarstwo 

rolne, pobierają naukę w trybie dziennym, 

dotyczy także rodzica samotnie 

wychowującego dziecko, tj.  

obydwoje rodziców  

jedno z rodziców  

rodzic (opiekun) samotnie wychowujący 

dziecko  

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo 

zaświadczenie o wykonywaniu czynności na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 

zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające 

naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji                  

o Działalności Gospodarczej albo informacja                     

z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzja                                  

o wymiarze podatku rolnego  

albo 

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) 

kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa               

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy   

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” 

  

2 kandydat, którego rodzeństwo, 

przynajmniej 1 osoba, uczęszcza już do 

danego przedszkola lub szkoły 

podstawowej (w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego                 

w szkole) 

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) 

kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa              

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy     

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. 

  

3 kandydat, który dotychczas uczęszczał do 

żłobka prowadzonego przez Gminę 

Połaniec 

zaświadczenie wydane przez żłobek, że dziecko 

uczęszczało do placówki 

albo 

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) 

kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa               

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy        

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” 

  

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego                            

w punkcie …………………………………………………………………………………….. . 
Uwagi: Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1082) przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w złożonych przez wnioskodawcę oświadczeniach,  w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności  w terminie 14 

dni. 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH  

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę 

zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie od …........................... do 

…............................. .  

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie oznacza wykreślenie 

dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w przedszkolu.  

 

Zobowiązujemy się do: 

1) informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych, 

2) uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach, 

3) przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

4) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez inną osobę, upoważnioną do 

odbierania dziecka w ustalonych godzinach,  

5) przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.  

 

…………………     ………………………………………………………….      ………………………………………………………………..     
    Data                               (czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego)                            (czytelny podpis matki /opiekuna prawnego)                          



VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t.:Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) 

oraz na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej.   

 

 

…………………     ………………………………………………………….      ………………………………………………………………..     
    Data                               (czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego)                            (czytelny podpis matki /opiekuna prawnego)                          

 

 

Pouczenie 

Oświadczenie wnioskodawcy:                    

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 

do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym4. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia . 

(klauzula powyższa zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie  fałszywych oświadczeń).  

 
 

 

……………………………………                …………………………………………… 
             Data                                           Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego          

                      
4 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)  cyt.:  Art. 233. § 1. ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio 

do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.” 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …................................. 

 1.Zakwalifikowała dziecko od dnia 1 września 20....r. do Przedszkola Publicznego w ……………… 

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

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ….......................................................................................... 

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

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

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

3.Uzyskana liczba punktów: 

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

Podpisy Członków Komisji                                                               Podpis Przewodniczącego Komisji  

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

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

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

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

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                        

o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informujemy, iż:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole  w …………………….. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD): ……………………….. 

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

przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) oraz  Uchwały Nr V/20/2018 Rady 

Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Połaniec, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego  poz. 144). 

b) w celach realizacji ustawowych zadań Przedszkola  w …………………………………….  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: Samorządowe Centrum Usług 

Wspólnych w Połańcu, uprawniony podmiot obsługi informatycznej czy prawnej na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych,  organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji 

wychowania przedszkolnego oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich 

informacji na podstawie przepisów prawa.  

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

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego 

wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,                             

w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu a dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez 

okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 7. Rodzicom, prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania, poprawiania lub usunięcia. Wniesienie żądania 

usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje 

im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;                             

w ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e)  

RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie 

ze względu na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO, w związku z tym  nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 9. Osobom których dane dotyczą, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji 

narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych i dołączonych dokumentach jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie 

z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika                                          

w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we 

wniosku jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do 

przedszkoli natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających 

spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać                    

z tych kryteriów. Niepodanie danych uniemożliwia udział w rekrutacji. Podanie informacji 

dodatkowych o dziecku przewidzianych w art. 155 ustawy Prawo Oświatowe jest dobrowolne i nie 

wpływa na rekrutację. 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

……………………………………                …………………………………………… 
             Data                                           Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego          

                                                                                                                                                     

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA 

     MIASTA I GMINY POŁANIEC  

           

           mgr inż. Jacek Nowak 



 

Data wpływu wniosku do szkoły 
 

  Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr  12/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 

z dnia 19  stycznia 2022r.  

Pozycja w księdze korespondencji lub 

rejestrze 
 

 

 

Sposób rozpatrzenia wniosku 
 

 

 

                                                                                          ………………, …………………  
                                                                                                                                     (miejscowość)                      (data)                                                       

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W  ………………………. 

na rok szkolny 2022/2023 
I. Dane kandydata i rodziców kandydata 

(Tabelkę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2 Data urodzenia kandydata  

3 Pesel kandydata  
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata  Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania kandydata1 Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

6 Adres miejsca zamieszkania rodziców 

kandydata  

Matki Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

Ojca Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

7 
 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile 

posiadają 

 

 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

1Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  



II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do  publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie przedszkolne 
Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki prowadzącej 

wychowanie przedszkolne , zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

 
1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

 
2. Drugi wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

 

3. Trzeci wybór/najmniej preferowany 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe                                          

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie   
 

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium* we 

właściwej 

rubryce 

wstaw 

znak x 

Ilość 

punktów 

wypełnia 

Komisja 

Rekruta-

cyjna 

1 Wielodzietność rodziny 

kandydata2 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2 Niepełnosprawność 

kandydata 

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 1997r. o rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                  

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) 

  

3 Niepełnosprawność jednego  

z rodziców kandydata 

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 1997r. o rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573)                   

  

4 Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

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 1997r. o rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                      

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) 

  

5 Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

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 1997r. o rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych      

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) 

  

6 Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie3 

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 

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r.      

poz. 821 z późn. zm.).  

  

*Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie    z art. 76a § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. :Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odpisu lub wyciągu                                          

z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. 



Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
2
Przez wielodzietność rodziny należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

3
Przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem,. 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie 

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

IV. Informacje o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący - II etap 

rekrutacji  
Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium  

we 

właściwej 

rubryce 

wstaw 

znak x 

Ilość 

punktów 

wypełnia 

Komisja 

Rekruta-

cyjna 

1 kandydat, którego oboje rodzice pracują, 

wykonują czynności na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, prowadzą działalność 

gospodarczą, prowadzą gospodarstwo 

rolne, pobierają naukę w trybie dziennym, 

dotyczy także rodzica samotnie 

wychowującego dziecko, tj.  

obydwoje rodziców  

jedno z rodziców  

rodzic (opiekun) samotnie wychowujący 

dziecko  

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo 

zaświadczenie o wykonywaniu czynności na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 

zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające 

naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji                  

o Działalności Gospodarczej albo informacja                     

z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzja                                  

o wymiarze podatku rolnego  

albo 

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) 

kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa               

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy   

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” 

  

2 kandydat, którego rodzeństwo, 

przynajmniej 1 osoba, uczęszcza już do 

danego przedszkola lub szkoły 

podstawowej (w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego                    

w szkole) 

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) 

kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa              

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy     

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. 

  

3 kandydat, który dotychczas uczęszczał do 

żłobka prowadzonego przez Gminę 

Połaniec 

zaświadczenie wydane przez żłobek, że dziecko 

uczęszczało do placówki 

albo 

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) 

kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa               

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy        

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” 

  

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego                            

w punkcie …………………………………………………………………………………….. . 
 

Uwagi: Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1082) przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w złożonych przez wnioskodawcę oświadczeniach,                                 

w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności                                

w terminie 14 dni. 

V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t.:Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) 

oraz na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej.   

 

 

…………………     ………………………………………………………….      ………………………………………………………………..     
    Data                               (czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego)                            (czytelny podpis matki /opiekuna prawnego)                          



 

Pouczenie 

Oświadczenie wnioskodawcy:                    

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 

do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym4. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia . 

(klauzula powyższa zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie  fałszywych oświadczeń).  

 
 

 

……………………………………                …………………………………………… 
             Data                                           Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 
                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego          

                      
4 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)   cyt.:  Art. 233. § 1. ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio 

do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …................................. 

 1.Zakwalifikowała dziecko od dnia 1 września 20....r. do  oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w ………………………………………………………………………………………… 

 2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ….......................................................................................... 

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

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

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

3.Uzyskana liczba punktów: 

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

Podpisy Członków Komisji                                                              Podpis Przewodniczącego Komisji  

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

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

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

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

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                        

o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informujemy, iż:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w ……………………. . 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD): ……………….          

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

przetwarzane: 

a) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) oraz Uchwały  Nr V/20/2018  Rady 

Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez 

Gminę Połaniec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 



niezbędnych do ich potwierdzenia (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 

poz. 145).  
b) w celach realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej w ……………………………… 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być:  Samorządowe Centrum Usług 

Wspólnych w Połańcu, uprawniony podmiot obsługi informatycznej czy prawnej na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania 

takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

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

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego 

wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz  

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,                             

w którym dziecko uczęszcza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane  w szkole, przez okres roku, 

chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego                         

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7. Rodzicom, prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania, poprawiania lub usunięcia. Wniesienie żądania 

usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje 

im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;                             

w ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e)  

RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie 

ze względu na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6  ust. 1 lit. c) 

RODO w związku z tym, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 9. Osobom których dane dotyczą, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji 

narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych i dołączonych dokumentach jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie 

z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika                                          

w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we 

wniosku jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do 

przedszkoli natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających 

spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać                    

z tych kryteriów. Niepodanie danych uniemożliwia udział w rekrutacji. Podanie informacji 

dodatkowych o dziecku przewidzianych w art. 155 ustawy Prawo Oświatowe jest dobrowolne i nie 

wpływa na rekrutację. 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

 

 

……………………………………                                                                  ……………………………………………………... 
                        Data                                                       Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

                                                                                                                                                      lub  opiekuna prawnego         

 

                                                            
                                                                                                                                

 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA 

     MIASTA I GMINY POŁANIEC  

           

           mgr inż. Jacek Nowak 

                                                                                                                                 

 



Data wpływu wniosku do szkoły 

 

  Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr  12./2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 

z dnia 19 stycznia 2022r. 
Pozycja w księdze korespondencji lub rejestrze 
 

 

Sposób rozpatrzenia wniosku 

 

 

 

........................................                                                                                                                                                                               
 Imię i nazwisko wnioskodawcy 

-rodzica kandydata (prawnego opiekuna) 
     …........................................ 

        Adres do korespondencji                             Dyrektor 

                                                                                                Szkoły Podstawowej 

                                                                                                w ……………………………… 

                                                                                                ul. ……………………………... 

        

Zgłoszenie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej,  

zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej1 

I. Dane kandydata i rodziców kandydata 

(Tabelkę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2 Data urodzenia kandydata  

3 Pesel kandydata  
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata  Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania kandydata2 Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

6 Adres miejsca zamieszkania rodziców 

kandydata  

Matki Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

Ojca Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

7 

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile posiadają 

 

 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 
1Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1082), do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,    w której 

ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców  dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie. 
2Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  



 

II. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t.:Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) 

oraz na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej.   

 

…………………     ………………………………………………………….      ………………………………………………………………..     
    Data                               (czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego)                            (czytelny podpis matki /opiekuna prawnego)                          

 

Pouczenie 

Oświadczenie wnioskodawcy:                    

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 

do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym3. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia . 

(klauzula powyższa zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).  

 
 

 

……………………………………                …………………………………………… 
             Data                                           Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego                               
 
3 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)   cyt.:  Art. 233. § 1. ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód                            

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuje się że: 

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Szkoła 

Podstawowa w…………………………. dokonująca rekrutacji. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: ……………………………………………………………………….. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021r. poz. 1082) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku  z art. 149 i 150 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wykaz 

załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,   art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, 

określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady 

przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych                      

w Połańcu, uprawniony podmiot obsługi informatycznej czy prawnej na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, 

organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

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

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że 

dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej 

publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane  w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 



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

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją                  

z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania                                      

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W ramach procesu rekrutacji 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.  

9. Podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, prze co 

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

10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO - żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili 

kandydatów. 

11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji 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 Generalny Inspektor 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.  

12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 

stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz umożliwia korzystanie                                     

z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to  w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. 

Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast 

podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych 

kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.  

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

 

 

……………………………………                                          ……………………………………………………... 
                        Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego                               

 

                                                             

 

 

 
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA 

     MIASTA I GMINY POŁANIEC  

           

           mgr inż. Jacek Nowak 

 

                                                                                                                                 
 



 

 
Data wpływu wniosku do szkoły 

 

  Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 12/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 

z dnia 19 stycznia 2022r.  

Pozycja w księdze korespondencji lub rejestrze 
 

 

 

Sposób rozpatrzenia wniosku 
 

 

 

…....................................................                                                                       
  ( Imię i nazwisko wnioskodawcy 
  -rodzica kandydata (prawnego opiekuna) 

 

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

              (Adres do korespondencji)                                                                Dyrektor 

                                                                                                Szkoły Podstawowej 

                                                                                                w ……………………………… 

                                                                                                ul. ……………………………... 
 

Wniosek o przyjęcie  kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej,  

zamieszkałego poza obwodem tej szkoły 

I. Dane kandydata i rodziców kandydata 

(Tabelkę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2 Data urodzenia kandydata  

3 Pesel kandydata  
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata  Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania rodziców 

kandydata1  

Matki Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 

mieszkania 

 

Ojca Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 

mieszkania 

 

6 Adres miejsca zamieszkania kandydata1 Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 

mieszkania 

 

7 Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile posiadają 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 
1Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  

 

 



II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do  szkoły 
Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej szkoły, 

zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 
1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

 

2. Drugi wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

 

3. Trzeci wybór/najmniej preferowany 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

 

III.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez  organ prowadzący                                                                  
 

L.p. 

 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium* 
we 

właściwej 

rubryce 

wstaw 

znak x 

Ilość punktów 

wypełnia 

Komisja 

Rekrutacyjna 

1. Kandydat, którego oboje rodziców pracują, wykonują 

czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą 

działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, 
pobierają naukę  w trybie dziennym, dotyczy także rodzica 

samotnie wychowującego dziecko, tj.: 

obydwoje rodziców 
jedno z rodziców 

rodzic (opiekun) samotnie wychowujący dziecko2 

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 

albo zaświadczenie o wykonywaniu 

czynności na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, 

wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo informacja z Krajowego 

Rejestru Sądowego, 
decyzja o wymiarze podatku rolnego, 

zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające 

naukę w trybie dziennym  
albo 

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców), 

opiekuna (opiekunów) kandydata, 
zawierające klauzulę, o której mowa                            

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia” 

  

2. Przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata uczęszcza do 
szkoły prowadzonej przez Gminę Połaniec 

zaświadczenie wydane przez szkołę,                            
o uczęszczaniu do szkoły, prowadzonej przez 

Gminę Połaniec 

albo 
pisemne oświadczenia rodzica (rodziców), 

opiekuna (opiekunów) kandydata, 

zawierające klauzulę, o której mowa                     

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 

ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia” 

  

3. Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania 
kandydata, według najkrótszej drogo dojazdowej  

pisemne oświadczenia rodzica (rodziców), 
opiekuna (opiekunów) kandydata, 

zawierające klauzulę, o której mowa                            

w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia” 

 

  

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  

                                                                                                                                              lub  opiekuna prawnego  

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego                            

w punkcie …………………………………………………………………………………….. . 

Uwagi: Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1082) przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w złożonych przez wnioskodawcę oświadczeniach,                                   

w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu 



na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta ) potwierdza te okoliczności                              

w terminie 14 dni. 

*Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie    z art. 76a § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. :Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odpisu lub wyciągu                                          

z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
2Przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem. 

 

IV.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t.:Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) 

oraz na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej.   

 

…………………     ………………………………………………………….      ………………………………………………………………..     
    Data                               (czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego)                            (czytelny podpis matki /opiekuna prawnego)                          

 
Pouczenie 

Oświadczenie wnioskodawcy:                    

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach 

do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym3. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia . 

(klauzula powyższa zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).  

 
 

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                                           Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 
                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego                                                                                                                                                                                    
 

 
3 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)   cyt.:  Art. 233. § 1. ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio 

do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

 
  
 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                                           Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 
                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego                               

                                                                                                                                                               

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuje się że: 



1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Szkoła 

Podstawowa …………………………. dokonująca rekrutacji. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: ……………………………………………………………………….. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021r. poz. 1082.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku  z art. 149 i 150 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 

wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,   art. 127 ust. 1,                

ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który 

określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego 

oraz Uchwały Nr V/21/2018  Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej  (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego                      

poz. 144). 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych                      

w Połańcu, uprawniony podmiot obsługi informatycznej czy prawnej na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, 

organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

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

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że 

dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej 

publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane  w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

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

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją                  

z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania                                      

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W ramach procesu rekrutacji 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.  

9. Podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez co 

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

10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO - żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili 

kandydatów. 

11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji 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 Generalny Inspektor 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.  

12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 

stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz umożliwia korzystanie                                     

z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to  w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. 

Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast 

podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych 

kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.  

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

 

……………………………………                                          ……………………………………………………... 
                        Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

                                                                                                                                               lub  opiekuna prawnego                 
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