
Imię i Nazwisko wnioskodmłcy - rodzica kandydata(prawnego opiekuna)

Adres do korespondencji w sprawach relłutacji

Dyrektor
SzkoĘ Podstawowej nr 2
im. Tadeusza kościuszki
w Łęcznej

Wniosek o prryjęcie dziecka do publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej1

L Dane osobowe kandvdata i rodziców2

IZgodniezart, l30ust.4 usta\\,yPrawooś,wialowe, postępowanierekrutacy.ine.iestpror.vadzonenawniosckrodzioakandyclata,

1 Zgodnie z art, l50 ust. l ustawy Prau,o ośrł,iator.l,e, wniosek zarviera dane poclane,ui,punkcie 1-5 tabeli, natontiast dane w punkcie ó
poda.je się, .ieśli takię środki konrunikac.ji rodzice posiada.ją.'fo oznacza, że danc lv ptrnkcie 1-5 na|cży podac obowiązkoli,o, natonliast
podanie darryclr w punkcie 6, nie jest obowiązkowc, ale bardzo potrzebne dla skuteczrlego ktrnrunikorvani się z rodzicallri rv sllrawie
rekrutac.ji, a llastępnie skutecznego spraworvaItia opieki nad dzieckient.

r Zgodnie z art. l 3 l ust. l ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, ocldziału przedszkolnego publiczne.j szkole podstawowe.j
lub inne.j forIrry wychowania przedszkolnego przy.jmrrje się kandydatów zanlieszkałych na obszarze dane.| gnriny. Zgo<lnie z art. 25 Kocleksu
cywilnego, nrieiscenrzalnieszkaniaosobyfizycznejjestmie.iscowość,wktóre.j osobataprzebylvazzanriarenlstałegopobytu,

ł Zgodnie z art, l56 ust. l. ustawy Prawo oślviatowe, wniosek o przy.jęcie clo publicznego przeclszkola, inne.1 fbrniy rvychou,ania
przedszkolnego oraz szkoły, nlożc być zlożolly tio nic lvięcej niż trzcch wybranych publicznych przcclszkoli, innyr:h fbrnl r.vychorvania
przedszkolnego, albo szkóI (oddziały przedszkolne)

nal u) łnić ub 'nie lil.eranli
1 Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2. Data i miejsce urodzenia kandydata

J. PESEL karldydata
w przypadku braku PESEL serię i n.umer
paszportu
lub innego dokunten.tu potwierdzajqcego
tożsamośc

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów) kandydata

Matki

Ojca

5. Adres nliejsca zamieszkania
Rodziców( prawnych opiekunów)
i kandyclata 3

Kod pocztowy

Miejscowośó

Ulica

Numer dolnu /numer
mieszkania

6. Adres poczty elęktronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata( prawnych
opiekunów) - o ile je posiadają

Matki Telefon do korrtaktu
Adres poczty
elektronicznei

Ojca
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznei

1 Dzielltry czas pobytu kandydata w
przedszkolll ( podajerny w pełItych
godzinach)

od godziny. . do godziny,.



Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisaó nazwy i adresy przedszkola lub
przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanychs

1, Pierwszy wybór

niż jednej

oddziaŁu

n aał a prz e ds z ko l a/oddz i ału pr z eds z kolne go

adr e s pr z e ds z ko l a/oddz iału pr z e ds z ko lne go
2. DrLrgi wybór

n azw a prz e ds z kol a/o ddz iału pr z eds zko lne go

adr e s prz e ds zko I ą/o ddz iału prz e ds zkolne go
3, Tt,zęciwybór

n aał a prz e ds z ko l a/oddz i ału prz e ds z ko lne go

adr e s pr z e ds z ko l a/oddz iału pr z e ds z ko lne go

*), Jeżeli wnioskodawca chce by komisja rekrrrtacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,
w kolumnie czwartej tego kryterium, winien napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej,

5 Zgodnic z art,I50 ust. l pkt 5 ustalvy Prawo oświatowe, wniosek zawicra wskazanie kolc.jnych wybranyclr publicznych prze<lszkoli,
oddziałórv przcdszkolnych przy szkołach podstawowych Iub innych fbrrn ,uvychowania przedszkolnego r,v porządku od na.|bardzie.j do
nąjnlnie.j prcf'erowanych. To oztlztcztt, że wnioskodawca.jest zobowiązany taką infbrmac.ię podaó.
6 Zgotlnie z art. l3l ust, 2 i 3 ustawy Prawo oświatowc, w przypadku większej Iiczby kaIidyrlatów spełniających r.varunęk zanlieszkalria na
obsz.arze tlanc.j grrriny, niź wolnyclr nriejsc w pierwszynr etapie postępowarria rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria rvynticnione rv
tabcli. Każde z krytcriólv nra.jednakową wartość.
7 Zgoclnie z art. l50 ust,6 ustawy Prawo oświatowe, oślviadczcnia, składa się potl rygorern odpowie<lzialności kanrej za skladanię
firlszyrvych zeznari. Skladający oświadozenie jest obowiązany do zawarcia w ninr kIauzLrIi następującej treści: ,,.Iesterrr świadorny
odpolvieclzialności karne.j z.a z.lożenie thłszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępt|e pouozcnie organu o odpowiedzialności karne.j za
skladanie 1ałszyrvych zeznari.

ć do wrliosku dokumen wl k rlumnle
Lp.

l

Kryterium
2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
J

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak*)

4
1. wielodzietność

rodziny kandydata Oświadczenie7 o wielodzietności rodziny kandydata

,,
N iepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawnośó lub orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenię równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tekst jedn.: Dz.U, zż0l9 r. poz. 1172 ze zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § ] Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciqg z
dokumentu lub kopia poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandvdata

3. Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu



osób niepełIlosprawnych (tekst jedn ,: Dz. U. zż019 r. poz.
1172 ze zn.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo
pcsświadczony zgodnie z art. 7(la § l Kodeksu
postępowania administracyjnego odpis lub wyciqg z
dokunlentu lub kopia poświadczona za zgodność z
orypinałem przez rodzica kandydata

4. Niepełnosprawtlość
obojga rodziców
kandydata

Orzeczenia o niepeŁrosprawności lub o stoptliu
niepełnosprawności lub orzeczenia rówIrowazne w
rozutlrietlil,t przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 199] r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudtriaIlitt
osób niepełIlosprawllych (tekst jedn .: Dz.lJ. z2019 r, poz.
1172 ze zm.).

Oryginal, notarialnie poświa.dczona kopia albo urzędov,o
poświadczony zgodnie z art. 7(la § ] Kodeksu
postępovlania adnlinistracyjnego oclpi,s ltlb u,yciqg z
dokunlentu lub kopia pośu,iadczona za zgodność z
oryginalem przez rodzica kandydata

5. Niepełnosprawnośó
rodzeństwa
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawrrości lub o stopniu
niepełrlosprawności lub orzeczenie równowazne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób rliepełrrosprawnych (tekst jedn .: Dz. U, z2019 r, poz,
117ż ze zn.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia a.lbo urzędou,o
poświadczony zgodnie z art. 7óa § ] Kodeksu
postępowania administl,acyjnego odpis lub wyciqg z
dokumen.lu lub kopia poświadczona za zgodnośc z
oryginałem przez rodzica

6. Samotne
wychowywanie
kandydata w
rodzinie 8

PrawoInoct-ly wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie9 o
salnotllym wycllowywaniu dziecka oraz
niewycllowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicenr

Orllginal, nol.arial.nie pośu,iadczona kopia albo urzędov,o
poświadczony zgodnie z art. 76a § ] Kodeksu
poslępowania adminisn,acyinego odpis lub vlyciqg z
dokunlentu kopia poświadczona, za zgodno,śc z
oryginal e m przez rodzica kandydalct

1 Objęcie karrdydata
pieczą zastępczą

Dokrrnrent poświatlczający objęcie dzięcka pieczą
zastępczą zgoclnie z ttstawą z dnia 9 częrwca 20ll r. o
wspieraniu rodzirly i systemie pieczy zastępczej
(tekst jedn.: Dz.U . z 2019 r. poz. 1 1 11 ze zn.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędou,o
pośv,iadczony zgoclnie z arl. 76a § ] Kodeksu
posl.ępowania administracyinego odpis lub yvyciclp z

8 Saniohte wyclrowywalrie dziecka, o7,naczawychorvywanie dzieckaprzez pannę, kawalera, wdowę,,"v<lowca, osobę pozostil.;ącą w separac.ji
orzeczone.j prawonrocnylrr wyrokienr sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osobatakawychowuje wspólnie co na.jnrnle.j .|cdIlo dziecko z.lego
rodzicenl.
9 OŚwiadczenie o sanlotnylrr wyclrowywaniu dzięckaoraz niewychowywalliu żadnego dziecka wspólniez jego rodziccnr, składane.jest w
każdej sytuac.ii wynrienione.j jako definic.ja sanrottiego wyclrowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oślviadczenia skła<la się po rygoreltr
odpowiedzial ności kanle.j.



dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośc z
ory gin ale m prze z ro dz ica kan dyda t a

Do wniosku dołączam / nie dołączam ( niepotrzebne skreślić) dokumentylOpotwierdzające spełnianie
kryterium wymienionego w punkcie ....,

IV. Informacia o snełnianiu krvteriów ustalonvch przez Rade Mieiska w Łecznei.
x) Jezeli wnioskodawca chce by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,
w kolumnie trzeciej tego kryterium, winien napisać TAK i dołączyó do wniosku oświadczenie
potwierdzające spełnianie kryterium w punkcie 2 do 4, potwierdzenie punktu l jest zadeklarowany

1. Spełnienie warunków wyrnienionych w pkt 1-4 rodzice prawni, opiekunowie potwierdzają w
ośw i adcze n i u, stall ow i ąc y l"l"l załącztlik d o uch wały.

pouczenie
1. Dane osobowe zawal1.e w nirriejszym wniosktr i załącznikach do wniosku będą

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanycl"l z postępowaniem rekrutacyjnynl,
prowadzoIlyrn na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U, z
2020 r. poz.9l0.)

L'Zgodnie z art. l50 ust.2 pkt l ustawy Prar.vo oświatowę tlcl r,vrriosku tlolącza się dokumcnty potwierdza.iące spełnianie przez kandydata
kryteriów...,

dzienIrv czasu taw szkolu
L.
p.

l

Kryterium

2

Zgłoszenie
kryterium do

oceny
J

1

Oboje rodzice, prawni opiekunowie, rodzic prawny, opiekun
samotnie wychowujący- pracują,studiują w systemie stacjonarnym

10

) Rodzice, prawni opiekunowie, rodzic prawny opiekun samotnie
wychowuj ący - zamieszkuj ą na terenie Gminy Łęczna i rozliczają
podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w
Łęcznej

3. Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego
najbliżej miejsca zamieszkania

7

4. Aktu aln e uczęszczanie ro dzeństwa kandydata do przedszkola 4

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 30

9



J.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 9Sl46tWE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)o Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO

INFORMUJEMY, ZE:

1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 2
im. Tadeusza Kościuszki ul, Szkolna 53 21-0l0 Łęczna, nr kontaktowy 8l 53 l55 93.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem pocźy elektronicznej pod adresem

6.

inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą plzetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacy.inego, o którym mowa w art. art, l30 ust lustawy Prawo
oświatowe (Dz, U. z2018 r. poz, 996 ze zm.) na podstawie aI1. 6 ust. l lit. c oraz aft. 9 ust. 2 lit. g RODO, w
związku z art. 149 i l50 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość
wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz załączanycll dokumentów potwierdza.jących spełnianie
kryteriów rekrutacyjrrych, at1. 127 ust, l, ust. 4 i ust. l4, określającego sposób organizowania i kształcęnia
dzieci niepełnosprawnych, a także art. l60, który określa zasady przechowywania danych osobowych
kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Danebędąprzechowywanęprzęzokreswskazanywart. l60ustawyPrawooświatowę,zktóregowynika,że
dane osobowe kandydatów zgrotnadzonę w celach postępowania rekrutacyjnego Qraz dol<ulllentac.ia
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłuzej niż do końca okresu, w któryrn dzięcko korzysta
z wychowania przedszkolnego w danym publicznyrn przedszkolu, oddzialę przedszkolnym w prrblicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowarria przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych zgrotnadzone w celaclr postępowania rekrtrtacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w
szkole, przez okres roku, clryba żę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona
skarga do sądu adrninistracyjnego ipostępowanię nie zostało zal<oliczonę prawomocnym wyrokiem.
Rodzicom lub opiekunon1 prawllynr kandydata plzysługuje prawo dostępLr do danych osobowych kandydata,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im plawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w aft, l8 RODO,

7. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przętwarzanę na postawie art. 6 ust. l lit. e) lub f) RODO, zatem
prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art.2l RODO nie przysługuje.

lt. Jedyną podstawą prawną przetwatzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/inne.j fbrmy
wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. l lit, c) RODO, nie przysługuję prawo do przenoszenia danych na
podstawie art. 20 RODO.

9. W toku przetwarzania danych na potrzeby procęsu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowallęgo
podejmowaniadecyzji arli do profilowania, o których Inowa w at,t.22ust. l iust.4 RODO -żadne decyzje
dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznię oraz żę nie buduje się jakichkolwiek profili
kandydatów,

l0. Rodzicorn lub opiekLrtlom prawnym kandydata, w przypadkLr podejrzerlia, że przetwarzanie dalryclr w
procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy pfawa, przysługu.je prawo wniesienia skargi do organu
nadzot,czego, zgodnie z al,t.'J7 RODO, gdy uznają, żę pl,zętwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO. W Polsce organem nadzorczymjest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
l93 Warszawa), a jeśli w plzyszłości zostałby powołarly inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy
do rozpatrzenia skargi I l.

ll. Podanię danych zawaftych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do przedszkola/inne.j
forrny wychowania przedszkolnego, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokurnętrtów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutac.ii jest konieczne, aby
zostały wzięte pod uwagę.

Zapoznalam sięlzapoznalem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są

zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość i data Czytelny/e podpis/y wnioskodawcy/ów

"Pra*o wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu
procesu rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują
przepisy Prawa oświatowego,

4.
5.



lmiona i Nazwisko- rodzica/ów, opiekuna/ów kandydata

Adres zamieszkania

Numer/y l seria dokumentu toźsamości rodzlca/ów,opiekuna/ów

oświadczenie
Świadom i od powiedzia lności ka rnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam

że: /wybierz właściwy tekst/

1) Brat/siostra . (,;l;;.ffi;-;;;;;;;;;. .... uczęszcza do Przedszkola

Publicznego Nr............... w Łęcznej.

ż| Jestem/esteśmy, zatrudn ion af y, zatrudnien i, studi uję/stud i ujemy

!................

2/..........'.

3) Odległość od przedszkola do miejsca zamieszkania kandydata...................... km.

4) Mieszkam/my na terenie Gminy Łęczna i rozliczam/my podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Łęcznej. Tak. Nie.

MiejscoWość data Czytelny podpis osoby skladającej oświadczenie


