
WNIOSEK  

o przyjęcie kandydata do Publicznego Przedszkola Nr 9                                       

im. Marii Kownackiej w Brzesku  

 na rok szkolny 2021/2022 

 

Imię i nazwisko kandydata  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL kandydata ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców …………………………………………………………………………………………………………… 

 Miejsce zamieszkania rodziców………………………………………………………………………………………………………... 

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………… 

Numery telefonu rodziców kandydata …………………………………………………………………………………………… 

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

Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Informacje o dziecku,  uznane przez rodzica/prawnego opiekuna/ za istotne: (dane o stanie 

zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym) 

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

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

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

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

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

 

Brzesko dnia …………………………………..                                   ….……………………………………………………………….. 

                                                                                                           podpis rodziców /prawnych opiekunów/ 



 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz. 1000 ) 

 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………. 

Zakwalifikowała w/w kandydata do ……………………………………………………………………………………. 

Liczbą uzyskanych punktów  

 

 

Nie zakwalifikowała kandydata z powodu ………………………………………………………………………….. 

Liczba uzyskanych punktów  

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji                                                       Podpisy członków Komisji 

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

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

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

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

Brzesko dnia …………………………… 

                                                                                                                                          



 Załącznik Nr 1)  

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9 

im. Marii Kownackiej w Brzesku  spełnia kryterium wielodzietności rodziny, o którym mowa   

w art. 20c ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 

r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 1 ww. Ustawy.  

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ………… osób w tym …………….  dzieci.  

(dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców) 

1. rok urodzenia …………………………………. 

2. rok urodzenia …………………………………. 

3. rok urodzenia …………………………………. 

4. rok urodzenia ……………………………….... 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 

  

…………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

  1) Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2) 

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

   

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata 

  

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9              

im. Marii Kownackiej w Brzesku  spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym 

mowa w art. 20c ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w rozumieniu art. 20b pkt 2 ww. Ustawy. 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia1. 

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

(podpis osoby składającej oświadczenie)  
 

 1) Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.  

 

 

 

Załącznik Nr 3) 

  

…………………………………… 

(miejscowość, data) 

   

Oświadczenie rodzica kandydata o ilości zadeklarowanych godzin pobytu dziecka       

w przedszkolu.  

  

  

Oświadczam, że kandydat ……………………………………do Publicznego Przedszkola nr 9              

im. Marii Kownackiej w Brzesku będzie przebywał w przedszkolu……………..godz.                                        

tj. od godz………. do godz…………   ( potwierdzenie  kryterium ustalonego przez Organ 

Prowadzący).   

 

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

(podpis osoby składającej oświadczenie)  
 

 

 



INFORMACJA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ODNOŚNIE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia                   

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Publiczne Przedszkole Nr 9 im. 

Marii Kownackiej w Brzesku, ul. Browarna 9 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iod-domagala@poczta.okay.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  z przepisami w/w Ustawy. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, 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 na 

podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

- Urząd Miejski w Brzesku, 

- MCOO w Brzesku, 

- Kuratorium Oświaty, 

- Ministerstwo Edukacji i Nauki,  

- Joanna Zacharska JAMMIK.PL Mikluszowice 3/3, 32-708 Dziewin. 

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 

natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.  

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

                                                                               Data i podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego 



 

 

 


