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Załącznik nr 1 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ                      

IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W ROSSOSZYCY               
NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

 
 

GRUPA ………………. 
(Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami) 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA: 

imię 
 

nazwisko 
 

PESEL* 
           

data i miejsce 

urodzenia 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica 
 

nr domu 
 

nr mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  

gmina 
 

powiat 
 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica 
 

nr domu 
 

nr mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  

gmina 
 

powiat 
 

* W przypadku braku numeru Pesel, seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

II. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię 
 

nazwisko 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica 
 

nr domu 
 

nr mieszkania 
 

kod pocztowy 
 

miejscowość 
 

gmina 
 

powiat 
 

telefon 

komórkowy 

 adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa i adres 

firmy 
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DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu       nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon 

komórkowy 

 adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

adres firmy  

 

III. KRYTERIA DODATKOWE 
(ustalone w porozumieniu z organem prowadzącym – wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

1.  Pozostawanie w zatrudnieniu obojga rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego 

dziecko - 2 pkt 

(Wymagany dokument potwierdzający zatrudnienie lub oświadczenie rodzica) 

 

2. Przyjęcie rodzeństwa dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego                                             

we wcześniejszym postępowaniu - 2 pkt. ( Wymagane oświadczenie rodziców). 
 

3. Zgłoszenie dziecka na pobyt dłuższy niż 5 godzin – punkty za każdą następną godzinę  

(2 pkt.). (Deklaracja rodzica we wniosku). 
 

4. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do funkcjonującej obok szkoły – 3 pkt. (Deklaracja 

rodzica we wniosku). 
 

 Suma punktów:  

IV. WYBÓR ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/ PRZEDSZKOLA 
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wg następującej kolejności: 

(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną) 

 

Nazwa i adres placówki Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka   

1.    

2. . 
 

 

3.  
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V. OŚWIADCZENIA 

(proszę wpisać znak X w odpowiedniej kolumnie) 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

 

Oświadczam, że jedno z moich dzieci uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego  w Rossoszycy. 

 

 

Oświadczam, że jedno z moich dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Łokietka w Rossoszycy. 

 

 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym mogące 

mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym np. stałe choroby, wady 

rozwojowe, alergie itp.  

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

 

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

 

Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię o zmianie danych zawartych we wniosku,                          

  w przypadku ich wystąpienia. 

Pouczenie:  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

    (miejscowość i data)                               (czytelny podpis matki)                                    (czytelny podpis ojca)  

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku                   

o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do oddziału przedszkolnego oraz organizacją pracy                                        

i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 i 2 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

RODO. 
    

 

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

    (miejscowość i data)                                (czytelny podpis matki)                          (czytelny podpis ojca)  

 
……………………………………………  

(data złożenia i pieczęć szkoły)  

                                                                                                                             wypełnia przyjmujący 
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Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do szkoły/ oddziałów 

przedszkolnych 

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Władysława 

Łokietka w Rossoszycy, Rossoszyca, ul. Sieradzka 7, 98-290 Warta 

Inspektor ochrony danych: Aneta Buszydlik, dane kontaktowe: e-mail  anetabusz@vp.pl,                   

tel. kont. - 43 8296828, kontakt listowny – Rossoszyca, ul. Sieradzka 7, 98-290 Warta. 

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły/rekrutacja dzieci                                

do oddziału przedszkolnego / realizacja obowiązku szkolnego 

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe 

U. z dn. 14.12.2016r. Dz. u. z 2017r. poz. 59. 

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia 

danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie 

przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                              

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów 

prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji. 

 

 

 

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

                                                                             

                     /Imię i nazwisko dziecka/ 

 

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

           /data/                    /czytelny podpis rodzica , opiekuna prawnego/ 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że moje dziecko .................................................................................................................................  
                                                    imię i nazwisko dziecka 

będzie uczęszczało na zajęcia religii w roku szk. 2021/2022 organizowane w Oddziale 

Przedszkolnym w Rossoszycy. W przypadku zmiany decyzji, powiadomię o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

 

..………..................................                   ….……..……………...……………….......................................................... 
      miejscowość, data                                                                   (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

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

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn.: Dz. U z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2006r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na  

rejestrowanie wizerunku mojego dziecka ………………………….......................................... 

podczas wycieczek, konkursów, zajęć i uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę, 

oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć w kronice szkolnej, tablicach 

ściennych  i   folderach   szkolnym na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji                           

i promocji Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy w prasie i telewizji. 

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Oddziale 

Przedszkolnym w Rossoszycy. 

 

 
 

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

                                                                              
        /data/       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na podejmowanie wszelkich działań zapewniających  

 

zdrowie i bezpieczeństwo mojemu dziecku   ………………………………………………,  

 

a w szczególności wzywania pogotowia ratunkowego i policji i reprezentowania rodziców do  

 

czasu ich przyjazdu do szkoły lub wyznaczonego miejsca. 

 

 

................................................................... 
*(niepotrzebne skreślić)                                                                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 



6 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 UCZNIÓW SP W ROSSOSZYCY  
ROK SZK. 2021/2022 

  

Imię i nazwisko ucznia 
 

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

klasa.................    rocznik .................... 

  

Sposób powrotu ucznia: 
 

1.      SAMODZIELNIE: 

Opis (sposób powrotu) drogi dziecka z przystanku autobusowego lub miejsca 

wyznaczonego jako przystanek do domu: 

 Dziecko będzie wracało z przystanku do domu samodzielnie □ 
 

 Dziecko będzie wracało z przystanku pod opieką ucznia  SP w Rossoszycy, 

który ukończył 10 lat □ 
 

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

( imię i nazwisko, klasa) 
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

samodzielnie powracającego z przystanku autobusowego lub miejsca 

wyznaczonego jako przystanek do domu dziecka: 
 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów oraz nr. telefonu. 
 

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

................................................                                    miejscowość, data 

2.      ODEBRANIE DZIECKA Z PRZYSTANKU PRZEZ UPOWAŻNIONE 

OSOBY: 
 

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

(imię i nazwisko) 
 

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

(imię i nazwisko) 
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

od momentu odebrania go przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas 

osobę. 
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów oraz nr. telefonu. 
 

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



7 

 

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

......................................................                                            miejscowość, data  
Załącznik Nr 2 

 

 

                                                                                                         

.............................................                                                       .................................................. 
         Imię i nazwisko rodzica                                                                                                         Miejscowość, data 
 

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

............................................ 
                   adres 

     

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej                              

im.  Władysława Łokietka  

w Rossoszycy 
 

 

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka  

do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej 
 

 

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna ............................................ 
                                                                                                                  (imię i nazwisko dziecka)  
 

do Oddziału Przedszkolnego/Szkoły Podstawowej w Rossoszycy na rok szkolny 2021/2022. 

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 

233 kodeksu karnego). 

 

 

 

..................................................... 
                             podpis rodziców 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 niepotrzebne skreślić 
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Uwagi: 

Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej przyjmowane będą 

 od 10 czerwca do 18 czerwca 2021r. 


