
…………………………………………………………….                                                       ……………….  
   Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna                                                                                     data 
                         prawnego kandydata 
 
 

…………………………………………………………… 
  Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 
 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr …… w Puławach 

      

       

W N I O S E K   

 

o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 
 

 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców  
 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców 
kandydata 
 

Matki 
 

Ojca 
 
 

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata 1 

 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów rodziców 
kandydata, o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

II. Informacje dodatkowe o dziecku 

 
 

Rodzina wielodzietna - 3 i więcej dzieci (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 
 

Dziecko  niepełnosprawne (wpisz „TAK” lub „NIE”)  

 
 

Jedno  z rodziców niepełnosprawne  (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 
 

Oboje rodziców niepełnosprawnych  (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 
 

Rodzeństwo  niepełnosprawne (wpisz „TAK” lub „NIE”)  

 
 

Samotne wychowywanie dziecka  (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 
 

Dziecko objęte pieczą zastępczą  (wpisz „TAK” lub „NIE”) 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 
 



III. Informacja o spełnianiu kryteriów  
 

 

 

Lp. 
 
 

 

Kryterium 
 
 

 

Liczba punktów 
 
 

 

TAK/NIE 

 

 

Adnotacje komisji 
rekrutacyjnej 

 

1. 

Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, a w 
przypadku osób samotnie wychowujących dziecko 
– rodzic lub opiekun prawny pracują/pracuje lub 

studiują/studiuje w systemie stacjonarnym. 

20 

  

2. 

Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza do 

publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub publicznego żłobka. 

5 

  

3. 

Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza do: 

 publicznego przedszkola lub publicznego 
żłobka zlokalizowanego w budynku 
przedszkola, do którego prowadzona jest 

rekrutacja 

lub 

 szkoły podstawowej, w której znajduje się 
oddział przedszkolny, do którego 

prowadzona jest rekrutacja. 

15 

  

 

Łączna liczba punktów  
 

40 

  

 
 

Do wniosku dołączam oświadczenie potwierdzające spełnianie/niespełnianie wymienionych 
kryteriów. 
 
 

        Pouczenie  
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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 

INFORMUJEMY, ŻE: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  Szkoła Podstawowa  wskazana w ww. 
wniosku. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej pisząc na adres : Inspektor Ochrony Danych, Centrum Usług Wspólnych w Puławach ul. Piłsudskiego 83, 

24-100 Puławy; wysyłając e-mail na adres: rodo@cuwpulawy.pl lub telefonicznie 081 458 6309 

3. Dane – w zakresie zawartym w niniejszym wniosku – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe, art. 127 ust. 1, ust. 
4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który 
określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego; art. 
6 ust. 1 lit. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO, w 
związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.  

mailto:rodo@cuwpulawy.pl


4. Odbiorcami danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: uprawnione podmioty zapewniające obsługę 
informatyczną procesu naboru, działające na podstawie umowy przetwarzania danych w imieniu administratorów, 
organ prowadzący jednostki, do których kandydat ubiega się o przyjęcie, organy administracji publicznej 
uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie 
zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego 
wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i 
wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
7. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty 

nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo 
oświatowe). Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, 
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora jednostki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia 
się wyroku. 

8. Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania 
ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją  
z udziału w procesie rekrutacji.. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  
w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, 
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż 
jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje 
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące 
przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji 
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 
77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

12. Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa  
w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo 
oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku 
jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie 

stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w 
rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne                                 
z aktualnym stanem faktycznym.2  

 
 

……………………………………..      ……………………………………. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 

                                                 
4
 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, zeznaje  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 
 
 

 
 


