
 

 
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 5  W USTRONIU  

  
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO TRZECIEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP5 USTROŃ 
w dniach od  17 czerwca do 24 czerwca 2021 

 

Nazwa i adres placówki 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu  

 

Deklarowany pobyt dziecka w placówce 
WG CZASU PRACY PRZEDSZKOLI 

Oddziału Przedszkolnego do SP-5   od 6.30 do 16.30  
 

Realizacja podstawy programowej: 7.30 – 12.30 
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od…………………..do………………….. 
 
 
 

śniadania                         

obiad                                    

podwieczorek                 
  

 
 

2. 
 
 

 
 
 

 
3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 
DANE OSOBOWE DZIECKA 
imię  drugie imię  
nazwisko  

 
PESEL            
data urodzenia  
 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
ulica  nr 

domu 
 nr 

mieszkania 
 

kod 
pocztowy 

 miejscowość  

gmina  
 

powiat  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 
OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
imię  nazwisko  
ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica  nr domu  nr 

mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  
gmina  powiat  
telefon komórkowy  adres e-mail  
 
 
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
imię  nazwisko  
ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica  nr domu  nr 

mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  
gmina  powiat  
telefon komórkowy  adres e-mail  
 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria obowiązkowe 
Art. 131 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 910 z 
późn. zm.) 
 

ETAP WSTĘPNY 
1. Kandydat zamieszkały na obszarze miasta Ustroń  
2. Kandydat realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (6latki)  

I ETAP 
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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 426  z późn. zm.)  

 

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 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 426  z późn. zm.) 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 
Załącznik: 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  
(t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 426  z późn. zm.) 

 

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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 426  z późn. zm.) 

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 poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.)  

 

Kryteria dodatkowe zgodnie z Uchwałą Rady  Miasta XXVII/323/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2017r. poz. 2989) 

II   ETAP 
1. Aktywność zawodowa obu rodziców/opiekunów kandydata (oboje 

rodzice/opiekunowie pracujący),rodzic/opiekun pracujący, samotnie wychowujący 
dziecko 
 
Załącznik: zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy, a w przypadku 
samozatrudnienia status aktywny w Bazie Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

2. Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego został 
złożony wniosek  

 

3. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola   

4. Dzieci, które są w bieżącym roku szkolnym absolwentami  żłobka lub innej formy 
zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat trzech  
 
Załącznik: zaświadczenia ze żłobka lub innej zorganizowanej formy opieki nad 
dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą. 

 

5. Zamieszkanie kandydata na terenie obwodu szkolnego, do którego przynależy   

6. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim   

 

INFORMACJE O DZIECKU 
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu. 
 
 
 
 
 
Pouczenia: 
Oświadczenia zawarte we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 
………………………………… 
 

 
……………….…………..………….. 

 
       ……….……………………………… 

               data podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z 
przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

1) Administratorem danych osobowych jest -  Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu z siedzibą w Ustroniu, 
ul. Szkolna 1 
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pomocą adresu email iodo2@odo.ustron.pl 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Oddziałów Przedszkolnych w 
tym zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych :promocji Oddziałów Przedszkolnych na 
podstawie uzyskanej zgody   

4) Okres przechowywania danych osobowych wynosi do zakończenia okresu edukacji przedszkolnej. 
5) Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści podanych danych osobowych, oraz ich sprostowania, żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez 
Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO. 
6) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą (lub opiekuna prawnego), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
8) Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: MEN- -System Informacji 
Oświatowej Centrum Usług Wspólnych, Urząd Miasta Ustroń, MOPS, Ubezpieczyciel, Urząd 
Marszałkowski w Katowicach, współpracująca firma fotograficzna , lokalne media  oraz Organom władzy 
publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
9) Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, tylko na podstawie stosownych umów 
przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu. 
10) Dane nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich. Więcej informacji o ochronie danych 
osobowych w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu  można uzyskać na 
stronie internetowej:   www.sp5.odo.ustron.pl. 
 

 
 
 
 
 
 
………………………………… 
 

 
……………….…………..………….. 

 
       ……….……………………………… 

               data 
 

 

podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
 
 


