
……………………………….………..                                                      Biłgoraj, dnia………………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Adres do korespondencji                            

Dyrektor 

Katolickiego Przedszkola  

im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Katolickiego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju 

na rok szkolny 2023/2024 

 

I. Dane osobowe dziecka i rodziców 

Imię dziecka Drugie imię Nazwisko PESEL 
w przypadku braku numeru pesel, 

serię i numer paszportu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

 

   

Data urodzenia 

 

Miejsce zamieszkania 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 

   

Adres zameldowania 

 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 

   

Kandydat w roku szkolnym 2023/2024 podlega 

obowiązkowi rocznego przygotowania        

przedszkolnego ( właściwe zaznaczyć X) 

Tak:……………………. 

Nie:…………………….. 

Dane rodziców/ prawnych opiekunów 

 

Dane matki Imię i Nazwisko Dokładny adres Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 

  

 

  

Dane ojca Imię i Nazwisko Dokładny adres Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 

  

 

  

 
 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej placówki publicznej 

jednostki zobowiązany jest wpisać nazwy i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w 

kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

1. Pierwszy wybór……………………………… 

2. Drugi wybór…………………………………. 

3. Trzeci wybór………………………………… 

 

 



II. Informacje dodatkowe o spełnieniu kryteriów określających w ustawie o systemie oświaty i 

załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie*. 
 *Należy potwierdzić słowem : Tak – jeśli spełnia się dane kryterium brane pod uwagę na kolejnych etapach      

postępowania rekrutacyjnego. 

Lp. Kryterium Załączone kryterium potwierdzające spełniane 

kryterium 

Tak 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - 15 

pkt. (troje i więcej dzieci) 
 

2. Niepełnosprawność  

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

Oryginał notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia orzeczenia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata – 15 pkt.   

 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 

z późn. zm.) 

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia orzeczenia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata – 15 pkt.  

 

4. Niepełnosprawność  

obojga rodziców  

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 

z późn. zm.) 

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia orzeczenia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata – 15 pkt.  

 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 

z późn. zm.) 
Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia orzeczenia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata – 15 pkt. 

 

6. Samotne  

wychowanie  

kandydata w rodzinie 

Pełnomocny 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, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia orzeczenia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata – 15 pkt. 

 

7. Objęcie kandydata  

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 

2013r. poz.135, z 2012r. poz.1519 oraz z 2013r. poz.154 i 

866) 

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z 

dokumentu lub kopia orzeczenia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata – 15 pkt. 

 

8. Suma punktów(II):  



 

 

III. Informacje o spełnianiu kryteriów lokalnych*. 

 
*Należy potwierdzić słowem : Tak – jeśli spełnia się dane kryterium brane pod uwagę na tym etapie postępowania 

rekrutacyjnego. 

 

Lp. Kryterium Załączone dokumenty potwierdzające 

spełniane kryterium 

Tak 

1. Dziecko którego rodzeństwo jest wychowankiem 

tego przedszkola 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych- 

5 pkt 
 

2. Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie 

prawni pracują 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych- 

5 pkt 
 

3.  Suma punków(III):  

 

 

I. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem fizycznym. 

 

II. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia 

dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin 

przedstawienia dokumentów). 

Zgodnie z art.233 § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach od 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz.1000,1669 z 

późn. zm.) 

 

IV. 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 uchylania 

dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U. UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO) 

 

INFORMUJEMY, ŻE: 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II 

z siedzibą: 23-400 Biłgoraj, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 42. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z których można się 

kontaktować na w/w adres lub na numer telefonu 601319337. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy o Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz 

załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, 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.  

4. Odbiorca danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsług informatycznej 

dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 60 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane 

osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania 

przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w 

celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub szkole przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygniecie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 



7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO. 

8. W ramach 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.  

9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania 

przedszkolnego jest art. 6 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące 

przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.  

11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzania danych w procesie rekrutacji 

narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 

RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym 

jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny 

organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargii. 

12. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy 

wychowania przedszkolnego, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających 

spełnienie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę. 

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

 

 

 

 

Biłgoraj, dnia ………………………………….     

         

       ………………………………………………………….. 

       (czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica kandydata) 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

i Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu 
procesu rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy 
Prawa oświatowego 

                                                           


