
miejscowość, data …………………………………… 

   

 Dyrektor 

 Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

 w Masłońskiem 
 

WNIOSEK 
        o przyjęcie dziecka  

                     na rok szkolny 2020/2021 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Masłońskiem 

42-360 Poraj, Masłońskie ul. Sportowa 11 

 
 

A.  Dane osobowe dziecka i rodziców: 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A  

imiona  

nazwisko  

PESEL 
           

data urodzenia 
dzień miesiąc rok  miejsce urodzenia 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię   

nazwisko   

telefon kontaktowy   

adres e-mail   

A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A * 

 dziecko matka (opiekun prawny 1)**  ojciec (opiekun prawny 2) ** 

miejscowość    

ulica    

nr domu nr mieszk.       

kod pocztowy    

poczta    

*Jeżeli adres zameldowania jest inny niż zamieszkania, proszę podać poniżej adres zameldowania:  

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

**Jeżeli adres dziecka i rodziców (prawnych opiekunów) jest ten sam, można wpisać tylko raz  



B. Inne informacje o dziecku 

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

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

C. Do wniosku dołącza się dokumenty (jeśli dziecko je posiada lub dotyczą dziecka): 

 Opinia powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, 

słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) 

 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, 

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

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

D. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

8. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły 

9. Dzieci zameldowane na terenie Gminy Poraj 

Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez  organ prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami 

lub stosownymi dokumentami. 

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie 

……………. 

E. Oświadczenia 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Masłońskim 

ul. Sportowa 11, 42-360 Poraj 

 

Inspektorem Ochrony Danych  

oraz dane kontaktowe: 

Edyta Cygan 

nspmaslonskie@wp.pl 

34) 314 53 49 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w 

celu: 

udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- 

dalszych procesach rekrutacyjnych. 



Podstawą do przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest: 

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych w ramach przesłanego 

dokumentu  do administratora danych. 

Informacja o przekazywaniu danych 

do innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach 

prawa. 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane na czas rekrutacji. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji. 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.   

 

 

 

 ...................................................   ................................................... 

podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 


