
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH  

W KARNICACH  
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
 

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
 

W KARNICACH 
 

NA ROK SZKOLNY ………. / ………. 
 
 
 

(Wniosek wypełniają rodzice dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. 

Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe. Wniosek składamy w sekretariacie szkoły od 1 do 31 marca) 

 
 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Karnicach. 

 

5 – letniego 

4 – letniego 

3 - letniego 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
DANE OSOBOWE DZIEC KA       

                 

imię      drugie imię       
                 

nazwisko                
                 

PESEL                
                 

data urodzenia      miejsce urodzenia       
             

            

ADRES ZAMIESZKANIA  DZIECKA       
         

ulica      nr domu  nr mieszkania  
              

kod pocztowy      miejscowość       

             

gmina      powiat       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Szkolna 13, 72-343 Karnice szkoła tel. 91 38 68 221 
 księgowość tel. 91 38 68 019 
  fax.91 38 68 221 



ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH  

W KARNICACH 
 
 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA  
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
 

imię  nazwisko      
           

ADRES ZAMIESZKANIA           
           

ulica  nr domu   nr mieszkania    

           

kod pocztowy  miejscowość      
          

gmina  powiat      
          

telefon kontaktowy  adres e-mail      
           

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO      
          

imię   nazwisko      
           

ADRES ZAMIESZKANIA           
         

ulica   nr domu   nr mieszkania   

          

kod pocztowy   miejscowość      
         

gmina   powiat      
         

telefon kontaktowy   adres e-mail      
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KRYTERIA PRZYJĘĆ  
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”, ilość  

punktów przyznaje komisja rekrutacyjna)  

 

Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola TAK NIE ILOŚĆ PKT. 

(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o    

systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze    

zm.)    
 

 

1. Niepełnosprawność kandydata. 

 
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 

2011 r. nr 127, poz. ) 
 
 

 

2. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem). 
 

3. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca  
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135). 
 
 

 

Suma pkt. 
 

Poszczególne kryteria ustawowe mają wartość 1 punktu.  
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KRYTERIA DODATKOWE - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić 
znak „X”, ilość punktów przyznaje komisja rekrutacyjna)  

Lp. Kryteria dodatkowe przyjęcia do przedszkola TAK NIE Ilość pkt.  
      

1. Dziecko urodzone w 2017r.     

      

2. Dziecko urodzone w 2018r.     
      

3. Dziecko urodzone w 2019r.     
      

3. Dziecko obojga rodziców pracujących.     

 załącznik: zaświadczenie o zatrudnieniu;     
      

4. Dziecko, którego rodzina korzysta ze     
 świadczeń opieki społecznej.     

 załącznik: oświadczenie wnioskodawcy o     

 korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy     

 Społecznej;     
      

 Suma pkt.     

      
 
 
 
                                                               
 
 
 
 

 

Załączniki obowiązujące do wniosku:  
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność; 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.);  
• 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);  
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• dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135);  

• zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/rodziców;  
• oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Pouczenia: 
 

1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
2. Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu 

weryfikacji danych podanych we wniosku.  
 
 
 
 

 

……………………… 

data 

 
 
 
 

 

………………………  
podpis matki 

 
 
 
 

 

………………………  
podpis ojca 

 

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 
 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ….................... na podstawie uzyskanej ilości  
punktów................................................................................................................, zakwalifikowała/ 
nie zakwalifikowała* w/w dziecko do przedszkola.  
Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania: 

…............................................................................................................................................................  
…...........................................................................................................................................................  
…............................................................................................................................................................  
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

1................................................................... 

2.….............................................................. 

3.….............................................................. 

4…............................................................... 

5…................................................................ 
 
 
 
 

Karnice, dnia …................................................ 
 

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Komisji Rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni 
od daty ogłoszenia wyników.  
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Rezygnacja z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

 

Oświadczam, że rezygnujemy z przyjęcia naszego dziecka................................................... do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego*.................................................................................................. 
Przyczyna rezygnacji..............................................................................................................................  
…............................................................................................................................................................ 
 

 

............................  
data 

 

 

...............................................................  
podpis rodziców  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. 119.1  z 
04.05.2016) informuję,: 

TOŻSAMOŚD ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych z siedzibą w 

Karnicach (72-343) przy ulicy Szkolnej 13.  

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Z administratorem można się skontaktowad poprzez adres email: zsp@karnice.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan 

skontaktowad poprzez email: iod@karnice.pl .  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktowad we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 

PRAWNA 

Pani/Pana dane oraz dane dzieci/podopiecznych będą przetwarzane w celu 

realizacji procesu rekrutacji dziecka do  Publicznego Samorządowego Przedszkola, 

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności 

ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie 

informacji oświatowej.  

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE 

ODBIORCÓW DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dzieci w celach 

wskazanych powyżej, dane osobowe mogą byd udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą byd podmioty 

upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści  swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich 

danych. 

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej 

cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w paostwie członkowskim Pani / Pana 

zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami 

prawa. 
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