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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W CHOCIANOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

I. DANE DZIECKA 
 

Dane osobowe dziecka 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia  Nr PESEL            

W przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Dane osobowe matki /opiekunki prawnej 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania matki /opiekunki prawnej 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu   Nr lokalu  

Dane kontaktowe matki /opiekunki prawnej 

Telefon  Adres e-mail  

 

Dane osobowe ojca /opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania ojca /opiekuna prawnego 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Dane kontaktowe ojca /opiekuna prawnego 

Telefon   Adres e-mail  

 

III. WYBRANE PLACÓWKI  
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest 

wpisać nazwy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanych. 
 

Nazwa placówki pierwszego wyboru  

Nazwa placówki drugiego wyboru  

Nazwa placówki trzeciego wyboru  

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w każdej z wybranych placówek oddzielnie. 
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IV. KRYTERIA (proszę postawić znak „X”) 
 

  I KRYTERIA USTAWOWE Dokument potwierdzający spełnianie kryterium TAK NIE 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na niepełnosprawność lub 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 niepełnosprawnych  

 

 

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 

niepełnosprawnych  

 

 

4. Niepełnosprawność obojga 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 

niepełnosprawnych  

 

 

5. Niepełnosprawność  rodzeństwa 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 

niepełnosprawnych  

 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata  

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem  

 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

 
 

  II 
KRYTERIA USTALONE PRZEZ 

ORGAN PROWADZĄCY 

PRZEDSZKOLE 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
 

 

1. Przynajmniej jedno z rodziców kandydata 

pracuje/prowadzi działalność 

gospodarczą/uczy się w trybie dziennym 

Oświadczenie rodzica kandydata  
 

2. Przynajmniej jedno z rodziców kandydata 

mieszka w Gminie Chocianów i rozlicza 

podatek dochodowy od osób fizycznych  

w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach 

Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania  

i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie 

Skarbowym w Polkowicach 

 

 

3. Rodzeństwo kandydata pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym 

uczęszcza do tego samego przedszkola 

----  
 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteria składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie  

z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, że podane dane są zgodne  

ze stanem faktycznym.  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, ul. Środkowa 3A, 59-140 

Chocianów 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@nsi.net.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 lit. a i c 

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)ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia  z dnia 14 grudnia 2016 

r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-02-2018&qplikid=195#P195A298
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Dokumentacja kandydatów nieprzyjętych – nie dłużej niż 1 rok (chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem); dokumentacja kandydatów przyjętych - nie dłużej niż 

do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego. 

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia 

przetwarzania danych, dostępu do danych (w tym kopii tych danych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086. 

W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do: wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, usunięcia danych, przenoszenia danych osobowych,  

o którym mowa w art. 20 RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisania dziecka do przedszkola.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

                                 

 

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

  Podpis ojca /opiekuna prawnego                          Podpis matki /opiekunki prawnej 


