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Wniosek o przyjęcie  do  Przedszkola Sióstr Honoratek 

na rok szkolny 2020/2021 
 

1.  

DANE OSOBOWE DZIECKA            

imię  drugie imię  
nazwisko  
PESEL             

data urodzenia  miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy 

poczta 

 miejscowość  

Gmina/dzielnica  powiat  

 

2.  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Nazwisko 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

Gmina/dzielnica  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

 

adres firmy 

 

 

telefon kontaktowy  
 

3.  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Nazwisko 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

Gmina/dzielnica  powiat  

telefon komórkowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy  

 

adres firmy  

 

telefon kontaktowy  
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4. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 

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

 

2) Posiłki:               śniadanie       obiad        podwieczorek   

 

5. Informacje o dziecku, które rodzic uważa za istotne do przekazania nauczycielowi: 
       (dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

 

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

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

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

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

6. Kolejność wybranych przedszkoli: 

 
1) ………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………. 

 

7.  Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe 
1
 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej 

tego kryterium, zaznacz X  i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty 

potwierdzające spełnianie tego kryterium 
 

 

L.p 

 

1 

 

Kryterium 

 

2 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

 

3 

Zgłoszenie 

kryterium  

do oceny  X*) 

4 

  1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.  

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci. 

 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

 

3. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 

kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub 

częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji  

 

4. Niepełnosprawność  

obojga rodziców 

kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub 

częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji 

 

5. Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

orzeczenie równorzędne w rozumieniu przepisów ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

 

 

6. 

Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie 
2
 

prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. 

 

                                                 
1 Zgodnie z Art.131 ust. 1,  2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze 

danej gminy,  niż  wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów 

ma jednakową wartość. 
                       

2 Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 

ustawy Prawo oświatowe).  
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7. 

Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  

 

 

 
Dokumenty wymienione w pkt. 2-7 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 

 
 Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie …….…. 

 

 

8.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 
3
 

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego 

kryterium, zaznacz X  i dołącz  do wniosku  dokumenty  potwierdzające spełnianie tego kryterium 
 

L.p 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Zgłoszenie 

kryterium do oceny  

X
*) 

3 

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w przedszkolu  

2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów 

stacjonarnych 

 

3. Dziecko przynajmniej jednego rodzica pracującego w instytucji kościelnej lub  

rodziców biorących czynny udział w życiu parafii (grupy, zespoły parafialne, itp.) 

 

4. Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej  

5. Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji  

 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie    ………………… 

 
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów organu prowadzącego: 

 

1) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej; 

2) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; 

3) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w instytucji kościelnej lub ks. Proboszcza o rodzicach biorących czynny 

udział w życiu parafii; 

4) Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka, do którego uczęszcza dziecko; 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
4
 . 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej  
 

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego  

                                                 
3 Zgodnie z Art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

kryteria określone przez organ prowadzący. 

 
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, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

 

Realizując obowiązek wskazany w 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 – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Sióstr Honoratek im. Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej w 

Łodzi   (dalej: Przedszkole) reprezentowany przez Dyrektor Przedszkola , z siedzibą w Łodzi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź, 

dane kontaktowe: numer telefonu:42 684 65 67, adres email: przedszkole@honoratki.pl  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez 

Przedszkole, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w określonych poniżej celach oraz na podstawie wskazanych przesłanek legalności: 

a) obsługa procesu rekrutacji  na podstawie następujących przesłanek: 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze  zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. c RODO na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287 )czyli: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe rodzica (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 

104) 

 na podstawie zgody rodziców w zakresie pozostałych, dodatkowych danych czyli przesłanki określonej w art. 6. ust.1 

lit. a RODO 

 na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody w zakresie danych szczególnych kategorii czyli przesłanki określonej w art. 9 

ust. 2 lit. a RODO. 

b) archiwizacja dokumentów  na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu prawa czyli przesłanki określonej w art. 6 

ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 164.) 

4. Podanie dodatkowych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jak zgoda na przetwarzanie 

tych danych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym 

momencie.  

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie 

wyraźna, pisemna zgoda na ich przetwarzanie, które może zostać odwołane w dowolnym czasie.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Przedszkole zawarło umowy powierzenia danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w 
czasie określonym przepisami prawa: 2 lata  dla celów określonych w pkt. 3 lit. a). Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres 

ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.  

Dokumenty nie spełniające wymogów formalnych będą niszczone po upływie miesiąca od dnia zawiadomienia  o stwierdzeniu 

uchybień i w tym okresie rodzic  może je odebrać.  

7. W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem 

przepisów RODO:  

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a). Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań 
przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała: 

 

 

 

 

 

Łódź , dnia ............................                                        ...........................................................          ........................................................ ... 

                                                                                           podpis matki /opiekunki prawnej                   podpis ojca /opiekuna prawnego 

mailto:przedszkole@honoratki.pl
mailto:iod@daneosobowe.eu

