
Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji  dzieci 

                                                                                                                        do Oddziałów Przedszkolnych  i Punktu Przedszkolnego                         

w Zespole Szkół w Lubczy 

       

Pieczęć przedszkola/szkoły           Lubcza,  … … … … … … … … … … . . 

 

 

Data i godzina złożenia Wniosku ……………………………………………………………………………………………………. 

(wypełnia referent przedszkola/szkoły podstawowej) 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO lub ODDZIAŁU ZEROWEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ – (dot. dzieci spoza obwodu SP w Lubczy) w Zespole Szkół w Lubczy 

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
(dotyczy wyłącznie dzieci 3, 4 i 5 letnich, które do tej pory nie uczęszczały do PP) 

 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

PESEL 

dziecka 

 

 

          

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 

Imię 

 

Data urodzenia 

Nazwisko 

 

Miejsce urodzenia 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 

Województwo 

 

Powiat 

Gmina 

 

Miejscowość 

Ulica lub miejscowość 

 

nr domu/ mieszkania 

Kod pocztowy 

 

 

 

TELEFONY KONTAKTOWE /STACJONARNE I KOMÓRKOWE/ ORAZ ADRESY E-MAIL –  

BARDZO WAŻNE, ABY BYŁY AKTUALNE 

 

MATKA  

 

E-MAIL MATKI 

OJCIEC 

 

E-MAIL OJCA 

 

DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ  

 

Rodzic/  Opiekun prawny* (niepotrzebne skreślić) 

Imię  

 

Nazwisko 

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI (nie uzupełniać, jeżeli jest taki sam jak dziecka) 

 

Miejscowość 

 

gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu/ mieszkania 

DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

Rodzic/  Opiekun prawny* (niepotrzebne skreślić) 

Imię  

 

Nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA (nie uzupełniać, jeżeli jest taki sam jak dziecka) 

 

Miejscowość 

 

gmina 

Ulica 

 

Nr domu/ mieszkania 

 

 

 



Adres i nr szkoły obwodu, do którego należy 
dziecko zgodnie z zameldowaniem  

 

 

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE – „USTAWOWE” (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE) 

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego) 

 

2 Dziecko z rodziny wielodzietnej [1]. 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 6 do regulaminu 

 

TAK NIE 

3 Dziecko niepełnosprawne. 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

TAK NIE 

4 Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego. 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia oświadczona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

TAK NIE 

5 Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych. 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

TAK NIE 

6 Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo. 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

TAK NIE 

7 Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego[2]. 

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. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka – załącznik nr 5 do regulaminu 

 

TAK NIE 

8 Dziecko objęte pieczą zastępczą. 

Dokument poświadczający 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, z 2012 r. 

poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

TAK NIE 

 

KRYTERIA DODATKOWE (II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO) 

 

9  

Oboje rodzice dziecka (opiekunowie prawni), samotny rodzic (opiekun prawny) dziecka: 

a) pracują / pracuje 

 

TAK NIE 

b) uczą się w trybie dziennym 

 

TAK NIE 

c) prowadzą/ prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą TAK NIE 



 

10 Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego 

wyboru 

TAK NIE 

11 Tylko i wyłącznie jedno z dwojga rodziców (opiekunów prawnych) dziecka: 

a) pracuje 

TAK NIE 

b) uczy się w trybie dziennym 

 

TAK NIE 

c) prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

TAK NIE 

12 Rodzina dziecka objęta jest nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub 

pomocą socjalną 

TAK NIE 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata poszczególnych 

kryteriów, oznacza to jednak rezygnację z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje to kryterium. 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

(Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.) 

2 .Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o tym że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Lubczy, 33-162 Lubcza 51, z którym można się 

skontaktować  dzwoniąc na nr. 14 654 36 93 lub pisząc na adres mailowy: sekretariat@szkolalubcza.pl 

2) Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół w Lubczy  można skontaktować się dzwoniąc na nr. 

782974835 lub pisząc na adres mailowy: firma.tomaszpilch@onet.pl . 

3) Dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodziców przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1a i art. 9 ust. 2a 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” przez Administratora dla potrzeb związanych     z 

postępowaniem rekrutacyjnym. 

4) Dane osobowe dziecka, jego rodziców przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, lub do czasu wycofania zgody.  

5) Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka i swoich oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

6) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i/lub jego rodziców jest równoznaczne          z 

rezygnacją z uczęszczania do  Puntu Przedszkolnego lub Oddziału Zerowego  w Zespole Szkół w Lubczy. 

7) Dane osobowe dziecka, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane jego rodziców mogą być przekazywane 

wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.  

8) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl. 

10) Brak powyższej zgody uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji mojego dziecka. 

3. Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 

 z 27.04.2016 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 z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych 

z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem.  

 

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

                                                                                                         (Data i podpis matki/opiekunki prawnej) 

 

 

 

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

                                                                                                         (Data i podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@szkolalubcza.pl
mailto:firma.tomaszpilch@onet.pl
http://www.uodo.gov.pl/

