
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 

WÓJTA GMINY KAMIENNIK 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 

postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w 

publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz 

ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych 

przez Gminę Kamiennik   

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zarządza się, co następuje: 

 § 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kamiennik. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. 1. Ustala się termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych 

deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub 

oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020 od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019r. 

2. Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego stanowiący 

załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 3. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia. 

4. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, 

który stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Kamiennik. 

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

       

   Kazimierz Cebrat 

/wójt/ 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik 

L.p. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postepowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

01.04.2019 –19.04.2019  

 

03.06.2019 -07.06.2019  

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności o których 

mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 

2017 r. poz.59) 

 

23.04.2019–26.04.2019  

 

 

10.06.2019 – 13.06.2019  

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

29.04.2019  

 

14.06.2019  

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

30.04.2019 -09.05.2019  17.06.2019 – 18.06.2019  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisją rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

10.05.2019  

 

19.06.2019  
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik  

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENNIKU 

NA ROK SZKOLNY ………………. 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy 

 

III. Dodatkowe informacje o dziecku 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (stosowana dieta, 

zalecenia lekarskie, stan zdrowia dziecka, potrzeba 

szczególnej opieki) 
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IV. Wybierane placówki 

 

Wybierane placówki muszą być w takiej samej kolejności we wszystkich złożonych wnioskach w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych  

Pierwszy wybór  

Drugi wybór  

V. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………..  do ……………….. 

2)  Potwierdzenie korzystania z posiłków: śniadanie   

podwieczorek 

     obiad 

bez posiłku 

  
V. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 
 

 

PODSTAWOWE KRYTERIA 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Uwagi 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów zaznaczonych we wniosku. 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 

 

Zobowiązuje się w okresie od …………………. od godz.:. ………. do ………………… do godz.: …………. 

pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane. 

 

 

Do wniosku dołączono załączniki: 

 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………….. 

VI. Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawidłowe i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora oddziału przedszkolnego o zmianie danych zawartych w 

deklaracji, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

związanych z przyjęciem kandydata do oddziału przedszkolnego oraz zgodnie z przepisami 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) [Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016] i ustawy z dnia 10 maja 2018  o ochronie 

danych osobowych (Dz.U z 018 poz.1000). 

 
 

 

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

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do 

oddziału przedszkolnego w ………………………………. 

 

 

 

 

……………………………., dn. ………………………….               ……………………………………… 

 
                                                                                                          (pieczątka i podpis dyrektora) 
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Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w wniosku jest Szkoła Podstawowa w Kamienniku,  

ul. 1 go maja 28, 48-388 Kamiennik. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora można skontaktować się 

listownie na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 go maja 69, 48-388 Kamiennik lub drogą e-mail:: 

iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com 

3. Dane osobowe zawarte w wniosku będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem 

postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217). 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Dane osobowe zawarte w wniosku mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, 

w szczególności: pracownikom oddziału przedszkolnego w Gminie Kamiennik jako organowi 

prowadzącemu, a także podmiotom przetwarzającym (tzw. procesorom), na podstawie stosownych 

upoważnień lub umów, w tym w szczególności: prawnikom, audytorom, księgowym i firmie archiwizującej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono korzystanie 

z wychowania przedszkolnego lub dłużej w tym wieczyście, o ile taki obowiązek będzie wynikał z odrębnych 

przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji dokumentów. W przypadku nie 

zakwalifikowania się do oddziału przedszkolnego dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, chyba że przepisy odrębne 

wyłączają możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.   

8. Podanie danych osobowych zawartych w wniosku jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy Prawo oświatowe i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania. Brak 

podania danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie deklaracji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

będzie stanowić przeszkodę w zapewnieniu świadczeń wychowania przedszkolnego.  

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji ani nie ma miejsce profilowanie. 
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Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej 

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …..........................................zakwalifikowała dziecko od 

dnia ….......................................... po uzyskaniu ilości punktów................... 

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu............................................................................................................. 

 

 

Podpis Przewodniczącego i Członków Komisji:  

 

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

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

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

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik  
z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KARŁOWICACH WIELKICH 

NA ROK SZKOLNY ………………….. 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy 

 

III. Dodatkowe informacje o dziecku 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (stosowana dieta, 

zalecenia lekarskie, stan zdrowia dziecka, potrzeba 

szczególnej opieki) 
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IV. Wybierane placówki 

 

Wybierane placówki muszą być w takiej samej kolejności we wszystkich złożonych wnioskach w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych  

Pierwszy wybór  

Drugi wybór  

V. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………..  do ……………….. 

2)  Potwierdzenie korzystania z posiłków: śniadanie   

podwieczorek 

     obiad 

bez posiłku 

  
V. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 
 

 

PODSTAWOWE KRYTERIA 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 

 



3 
 

 

 

Uwagi 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów zaznaczonych we wniosku. 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 

 

Zobowiązuje się w okresie od …………………. od godz.:. ………. do ………………… do godz.: …………. 

pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola publicznego, do którego zostało zakwalifikowane. 

 

 

Do wniosku dołączono załączniki: 

 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………….. 

VI. Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawidłowe i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola publicznego o zmianie danych zawartych w 

deklaracji, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

związanych z przyjęciem kandydata do przedszkola oraz zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

[Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016] i ustawy z dnia 10 maja 2018  o ochronie danych osobowych (Dz.U 

z 018 poz.1000). 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 
 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Karłowicach Wielkich 

potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego. 

 

 
 

…………...……………, dn. …………………….                        …………..……………………………….. 
                                                                                                                                                                (pieczątka i podpis dyrektora) 
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Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w wniosku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Karłowicach Wielkich 52, 48-388 Kamiennik. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora można skontaktować się 

listownie na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 go maja 69, 48-388 Kamiennik lub drogą e-mail:: 

iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com 

3. Dane osobowe zawarte w wniosku będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkola publicznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 217). 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Dane osobowe zawarte w wniosku mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w 

szczególności: pracownikom przedszkola publicznego w Gminie Kamiennik jako organowi prowadzącemu, a 

także podmiotom przetwarzającym (tzw. procesorom), na podstawie stosownych upoważnień lub umów, w tym 

w szczególności: prawnikom, audytorom, księgowym i firmie archiwizującej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono korzystanie z 

wychowania przedszkolnego lub dłużej w tym wieczyście, o ile taki obowiązek będzie wynikał z odrębnych 

przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji dokumentów. W przypadku nie zakwalifikowania się 

do przedszkola publicznego dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników 

rekrutacji. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, chyba że przepisy odrębne wyłączają 

możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.   

8. Podanie danych osobowych zawartych w wniosku jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy Prawo oświatowe i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania. Brak podania 

danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie deklaracji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będzie stanowić 

przeszkodę w zapewnieniu świadczeń wychowania przedszkolnego.  

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie ma 

miejsce profilowanie. 
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Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej 

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …............................................ zakwalifikowała dziecko od 

dnia ….......................................... po uzyskaniu ilości punktów................... 

Nie zakwalifikowała dziecka z powodu............................................................................................................. 

 

 

Podpis Przewodniczącego i Członków Komisji:  

 

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

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

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

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………… 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik 
z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

DEKLARACJA 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kamienniku 

w roku szkolnym ……………… 

 

 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy 

 

III. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………..  do ……………….. 

2)  Potwierdzenie korzystania z posiłków: śniadanie   

podwieczorek 

     obiad 

bez posiłku  

 

 

 



IV. Dodatkowe informacje o dziecku  

 
Dodatkowe informacje o dziecku (stosowana dieta, 

zalecenia lekarskie, stan zdrowia dziecka, potrzeba 

szczególnej opieki) 

 

 

V. Deklaracje i oświadczenie 

 

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego mojej córki/syna 

…………………………………….. w oddziale przedszkolnym w …………………………….. 

w roku szkolnym ……………………………….. 

 

2. Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawidłowe i jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora oddziału przedszkolnego o zmianie danych zawartych w 

deklaracji, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z kontynuacją wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 

oraz zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz. UE L 119 z 

04.05.2016] i ustawy z dnia 10 maja 2018  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 018 

poz.1000). 

 

 

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

             Miejscowość, data             Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka 

do oddziału przedszkolnego w ………………………………. 

 

 

 

 

……………………………., dn. ………………………….               …………………………………… 

 
                                                                                                          (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w wniosku jest Szkoła Podstawowa w Kamienniku,  

ul. 1 go maja 28, 48-388 Kamiennik. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora można skontaktować 

się listownie na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 go maja 69, 48-388 Kamiennik lub drogą e-mail:: 

iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com 

3. Dane osobowe zawarte w wniosku będą przetwarzane w celach związanych z kontynuacją 

wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku 

archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217). 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Dane osobowe zawarte w wniosku mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je 

przetwarzały, w szczególności: pracownikom oddziału przedszkolnego w Gminie Kamiennik jako 

organowi prowadzącemu, a także podmiotom przetwarzającym (tzw. procesorom), na podstawie 

stosownych upoważnień lub umów, w tym w szczególności: prawnikom, audytorom, księgowym i 

firmie archiwizującej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono 

korzystanie z wychowania przedszkolnego lub dłużej w tym wieczyście, o ile taki obowiązek będzie 

wynikał z odrębnych przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji dokumentów.  

W przypadku nie zakwalifikowania się do oddziału przedszkolnego dane osobowe zostaną usunięte w 

terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, chyba że 

przepisy odrębne wyłączają możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.   

8. Podanie danych osobowych zawartych w wniosku jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy Prawo oświatowe i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania. 

Brak podania danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie deklaracji w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz będzie stanowić przeszkodę w zapewnieniu świadczeń wychowania przedszkolnego.  

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie. 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik 
z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

DEKLARACJA 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich 

w roku szkolnym ……………………….. 
 

 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy 

 

III. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………..  do ……………….. 

2)  Potwierdzenie korzystania z posiłków: śniadanie   

podwieczorek 

     obiad 

bez posiłku  

 

 



IV. Dodatkowe informacje o dziecku  

 
Dodatkowe informacje o dziecku (stosowana dieta, 

zalecenia lekarskie, stan zdrowia dziecka, potrzeba 

szczególnej opieki) 

 

 

V. Deklaracje i oświadczenie 

 

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego mojej córki/syna 

…………………………………….. w przedszkolu publiczny w ……………………………….  

na rok szkolny ……………………………….. 

 

2. Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawidłowe i jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z kontynuacją wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym 

oraz zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz. UE L 119 z 

04.05.2016] i ustawy z dnia 10 maja 2018  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 018 

poz.1000). 

 

 

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

             Miejscowość, data             Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 
 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Karłowicach Wielkich 

potwierdza, że przyjął deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                    (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w wniosku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  

im Marii Skłodowskiej – Curie w Karłowicach Wielkich 52, 48-388 Kamiennik. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora można skontaktować 

się listownie na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 go maja 69, 48-388 Kamiennik lub drogą e-mail:: 

iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com 

3. Dane osobowe zawarte w wniosku będą przetwarzane w celach związanych z kontynuacją przez 

dziecko wychowania przedszkolnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 217). 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

5. Dane osobowe zawarte w wniosku mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je 

przetwarzały, w szczególności: pracownikom przedszkola publicznego w Gminie Kamiennik jako 

organowi prowadzącemu, a także podmiotom przetwarzającym (tzw. procesorom), na podstawie 

stosownych upoważnień lub umów, w tym w szczególności: prawnikom, audytorom, księgowym i 

firmie archiwizującej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono 

korzystanie z wychowania przedszkolnego lub dłużej w tym wieczyście, o ile taki obowiązek będzie 

wynikał z odrębnych przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji dokumentów. W 

przypadku nie zakwalifikowania się do szkoły dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, chyba że 

przepisy odrębne wyłączają możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.   

8. Podanie danych osobowych zawartych w wniosku jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy Prawo oświatowe i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania. 

Brak podania danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie deklaracji w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz będzie stanowić przeszkodę w zapewnieniu świadczeń wychowania przedszkolnego.  

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie. 

 



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kamiennik 

L.p. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postepowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

01.04.2019 –19.04.2019  

 

03.06.2019 -07.06.2019  

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności o których 

mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 

2017 r. poz.59) 

 

23.04.2019–26.04.2019  

 

 

10.06.2019 – 13.06.2019  

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

29.04.2019  

 

14.06.2019  

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

30.04.2019 -09.05.2019  17.06.2019 – 18.06.2019  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisją rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

10.05.2019  

 

19.06.2019  

 



 
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W KAMIENNIKU na rok szkolny ………………….. 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy 

 

 

III. Dodatkowe informacje o dziecku 

 
Dodatkowe informacje o dziecku (stosowana dieta, 

zalecenia lekarskie, stan zdrowia dziecka, potrzeba 

szczególnej opieki) 

 

 

 

 

 

 



IV. Wybierane placówki 

 

Wybierane placówki muszą być w takiej samej kolejności we wszystkich złożonych wnioskach w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych  

Pierwszy wybór  

Drugi wybór  

 

V.  Kryteria przyjęć 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

PODSTAWOWE KRYTERIA 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Uwagi 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów zaznaczonych we wniosku. 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 

 

Zobowiązuje się w okresie od …………………. od godz.:. ………. do ………………… do godz.: …………. 

pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do którego zostało zakwalifikowane. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Do wniosku dołączono załączniki: 

 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………. 

V. Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawidłowe i jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz 

zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016] i 

ustawy z dnia 10 maja 2018  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 018 poz.1000). 

 

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

             miejscowość, data     czytelny podpis matki  /opiekunki prawnej     czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU  
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku potwierdza przyjęcie zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                    (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w wniosku jest Szkoła Podstawowa w Kamienniku,  

ul. 1 go maja 28, 48-388 Kamiennik. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora można skontaktować 

się listownie na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 go maja 69, 48-388 Kamiennik lub drogą e-mail:: 

iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com 

3. Dane osobowe zawarte w wniosku będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem 

postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku 

archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217). 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

5. Dane osobowe zawarte w wniosku mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je 

przetwarzały, w szczególności: pracownikom szkoły podstawowej w Gminie Kamiennik jako organowi 

prowadzącemu, a także podmiotom przetwarzającym (tzw. procesorom), na podstawie stosownych 

upoważnień lub umów, w tym w szczególności: prawnikom, audytorom, księgowym i firmie 

archiwizującej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono 

korzystanie z wychowania przedszkolnego lub dłużej w tym wieczyście, o ile taki obowiązek będzie 

wynikał z odrębnych przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji dokumentów. W 

przypadku nie zakwalifikowania się do szkoły dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, chyba że 

przepisy odrębne wyłączają możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.   

8. Podanie danych osobowych zawartych w wniosku jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy Prawo oświatowe i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania. 

Brak podania danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie deklaracji w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz będzie stanowić przeszkodę w zapewnieniu świadczeń wychowania przedszkolnego.  

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie. 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Kamiennik 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich 

na rok szkolny ……………………………. 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych dziecka: 

 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych  

 

 

Miejsce pracy 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres e-mail i numery telefonów kontaktowych 

 

 

Miejsce pracy 

 

 

III. Dodatkowe informacje o dziecku 

 
Dodatkowe informacje o dziecku (stosowana dieta, 

zalecenia lekarskie, stan zdrowia dziecka, potrzeba 

szczególnej opieki) 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Wybierane placówki 

 

Wybierane placówki muszą być w takiej samej kolejności we wszystkich złożonych wnioskach w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych  

Pierwszy wybór  

Drugi wybór  

 

V.  Kryteria przyjęć 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

PODSTAWOWE KRYTERIA 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. 

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Uwagi 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów zaznaczonych we wniosku. 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 

 

Zobowiązuje się w okresie od …………………. od godz.:. ………. do ………………… do godz.: …………. 

pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Do wniosku dołączono załączniki: 

 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………. 

V. Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

• wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawidłowe i jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

• niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz 

zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016] i 

ustawy z dnia 10 maja 2018  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 018 poz.1000). 

 

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

             miejscowość, data     czytelny podpis matki  /opiekunki prawnej     czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Karłowicach Wielkich potwierdza, że przyjął zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                    (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w wniosku jest Szkoła Podstawowa w Zespole  

Szkolno-Przedszkolny im Marii Skłodowskiej – Curie w Karłowicach Wielkich 52, 48-388 Kamiennik. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora można skontaktować 

się listownie na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 go maja 69, 48-388 Kamiennik lub drogą e-mail:: 

iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com 

3. Dane osobowe zawarte w wniosku będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem 

postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), a następnie dla wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217). 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

5. Dane osobowe zawarte w wniosku mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je 

przetwarzały, w szczególności: pracownikom szkoły podstawowej w Gminie Kamiennik jako organowi 

prowadzącemu, a także podmiotom przetwarzającym (tzw. procesorom), na podstawie stosownych 

upoważnień lub umów, w tym w szczególności: prawnikom, audytorom, księgowym i firmie 

archiwizującej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono 

korzystanie z wychowania przedszkolnego lub dłużej w tym wieczyście, o ile taki obowiązek będzie 

wynikał z odrębnych przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji dokumentów. W 

przypadku nie zakwalifikowania się do szkoły dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, chyba że 

przepisy odrębne wyłączają możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.   

8. Podanie danych osobowych zawartych w wniosku jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy Prawo oświatowe i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania. 

Brak podania danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie deklaracji w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz będzie stanowić przeszkodę w zapewnieniu świadczeń wychowania przedszkolnego.  

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie. 

 

 


