
Wniosek o przyjęcie dziecka  

do oddziału przedszkolnego gr. 0 (oddział 5 godzinny)  

Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko kandydata  

2. Adres zamieszkania kandydata  

3. PESEL  miejsce urodzenia  

4. Obywatelstwo  

5. Imię i nazwisko matki kandydata  

6. Imię i nazwisko ojca kandydata  

7. Numery telefonów rodziców MAMA -                                                            TATA - 

8. Adres poczty elektronicznej MAMA -                                                            TATA - 

9. Adres zamieszkania rodziców kandydata
*)  

10. Podkreśl właściwe: 

1) rodzina wielodzietna: tak/ nie; (załącznik nr 1); 

2) rodzina posiada Kartę Dużej Rodziny: tak / nie; 

3) niepełnosprawność: kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata, 

rodzeństwa kandydata, nie dotyczy; (załącznik: orzeczenie); 

4) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna: tak / nie; (załącznik nr 2;) 

5) kandydat w rodzinie zastępczej: tak / nie; (załącznik: dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą). 

 

11. Jeżeli rodzeństwo kandydata uczy w Szkole Podstawowej nr 3, podać jego imię i nazwisko oraz 

wskazać  klasę: 

1)  

2)  

3)  

 

 

12. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów kandydata (podać nazwę i adres zakładu 

pracy): 

 

 

Miejsce pracy matki 

 

 

Miejsce pracy ojca 

 

 

 

 

 

 



13. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego od najbardziej do najmniej preferowanych: 

 
a) Pierwszy wybór:  

 

……………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola, szkoły 

b) Drugi wybór 

 

………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola, szkoły 

c) Trzeci wybór 

 

………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola, szkoły 

 
 

14. Dodatkowe informacje o dziecku: 

  

  

 
 

 
 

 

 
 

Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą w celu organizacji  kształcenia i opieki na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). Podstawą zbierania i przetwarzania przedmiotowych danych osobowych jest art. 150, 153, 155 i 
następne ustawy Prawo oświatowe. 

 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.  
Zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe 

1.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, 

publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody, 

 dostępu do danych, w tym informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, 

 sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych, 

 żądania usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe) 

 żądania ograniczenia przechowywania danych, 

 przeniesienia danych, w sytuacjach określonych przepisami 

 wniesienia skargi do organu nadzoru. 

Od dnia25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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). 

 

 

 

Świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej oświadczam, że informacje zawarte w wniosku 

są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

 
(data, nazwisko i imię rodzica – podpis) 

 

*) wpisać, jeżeli jest inny niż w punkcie 2. 


