
   

Wniosek o przyjęcie dziecka do  Przedszkola Miejskiego nr 1 

 w Radzyniu Podlaskim na rok szkolny 2020/2021 
 

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Radzyniu Podlaskim. 

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ………….do …………. 

 
 

1. Proszę wskazać kolejność (1,2,3) wybranych publicznych przedszkoli w 

porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 
 
 

Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Armii Krajowej 12  

Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Chmielowskiego 8  

Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Reja 2  
 

2. Informacje o dziecku 
 
 

Imię i nazwisko  

Data  i miejsce ur.  

PESEL            

Adres zamieszkania  

 

3. Informacje o rodzicach/opiekunach 
 
 

 Dane matki/opiekuna Dane ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   
 

 

4. Dodatkowe informacje zgodnie z art.  131 ust. 2 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 

roku – Prawo oświatowe    ( Dz.U. 2017 poz.59 ) 
 

  Proszę  zaznaczyć, które kryteria spełnia Państwa rodzina ( właściwe podkreślić) 
 

 wielodzietność rodziny kandydata 

 niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie)  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

 

5. Dodatkowe informacje zgodnie z art.131 ust.4 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 

roku – Prawo oświatowe  ( Dz.U.  2017  poz.59 )  określone przez Organ 

prowadzący -   Miasto Radzyń Podlaski. 
 

Proszę podkreślić, które kryteria spełnia Państwa rodzina: 
 

1. uczęszczanie starszego rodzeństwa do placówki w roku szkolnym 2020/2021 

(Imię i nazwisko:…………………………………………………………………….………) 

2. deklarowana liczba godzin ponad podstawę programową ………………………… 

………………………………….. 
                                                                                                                     (podpis rodzica) 
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6. Do wniosku załączam: 
 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów: 
 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 

c) 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, 

d) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, 

e) dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą,  

f) oświadczenie o aktywności zawodowej rodziców/opiekunów prawnych, 

g) oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na terenie Miasta Radzyń 
 

 

7. Informacje o dziecku  
 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo – wychowawczych przekazuję następujące informacje uznane za 

istotne o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

 

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

 

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

8. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia 
 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. W szczególności mam świadomość przysługujących Komisji rekrutacyjnej 

rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w 

powyższych oświadczeniach. Przyjmuję do wiadomości, ze w przypadku zakwalifikowania 

dziecka do placówki będę zobowiązany(a) potwierdzić wole korzystania z usług placówki 

w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam 

świadomość, że brak potwierdzenia woli w w/w terminie oznacza wykreślenie dziecka 

z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce. 

 

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

                                                                                                          (data podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

9. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola zobowiązuje się do: 
 

1. Przyprowadzania dziecka do przedszkola osobiście lub przez osoby do tego upoważnione 
w zadeklarowanych godzinach. 

2. Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego. 

3. Uiszczania systematycznie opłat za przedszkole. 

4. Informowaniu na bieżąco o zaistniałych zmianach dotyczących danych osobowych, 

miejsca zamieszkania, godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
 

………………………………………………… 

(data, podpis rodzica, opiekuna prawnego) 
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10.Informacja dotycząca danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 z siedzibą przy ul. 

Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowanym przez Dyrektora Annę 

Niewęgłowską. 

2. Dane osobowe uczniów, rodziców i opiekunów prawnych są zbierane na podstawie 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59 późn. Zm.), 

Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na placówce, jakim jest w 

przypadku przedszkola prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej. W tym wypadku dane zbierane są w celu kontynuacji nauki dzieci w 

przedszkolu lub rekrutacji na nowy rok szkolny.  

3. Dane osobowe uczniów są przetwarzane w procesie rekrutacji. Dane mogą być 

przekazywane do Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, do Systemu Informacji 

Oświatowej lub do szkół obwodowych. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i 

rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku rekrutacji: 

- dokumenty dzieci, które dostały się do przedszkola będą przechowywane przez okres 

uczęszczania do przedszkola, 

- dokumenty dzieci, które nie dostały się do przedszkola będą przechowywane przez 

okres roku od zakończenia rekrutacji 

5. Rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych ucznia lub żądanie ich sprostowania. 

6. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne 

decyzje dotyczące edukacji uczniów nie zapadają automatycznie i nie tworzy się profili 

uczniów. 

7. Rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym . aby uczeń mógł uczęszczać do 

przedszkola. 

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

                                                                                                             (data podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

Decyzja Komisji rekrutacyjnej:  
 

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

ilości punktów......................... zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała w/w dziecko do 

przedszkola. 

Podpisy członków Komisji rekrutacyjnej: 
 

1. Przewodniczący: ………………………………… 

2. Członek: ………………………………… 

3. Członek: ………………………………… 
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