
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WINCNENTEGO WITOSA W RUDCE 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

Imię I nazwisko  

PESEL            

data urodzenia 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 
 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię i nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

telefon kontaktowy  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

telefon kontaktowy  

 

Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wg następującej 
kolejności: (1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej 

preferowaną) 

Nazwa i adres placówki 

1.  

2.  

3. 
 

 

I etap rekrutacji 

 
Kryteria rekrutacyjne - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X ”w rubryce po 
prawej stronie i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium) 
 

1. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego  lub do Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce  

 

2. Praca zawodowa obojga rodziców  

3. Praca zawodowa jednego rodzica  

4. Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania 
ucznia 

 

5. Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca pracy rodzica  



Obowiązek informacyjny: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, Rudka 163, 33-122 
Wierzchosławice. 

2. W szkole mamy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo 
iod.sprudka@wierzchoslawice.pl lub telefonicznie: 146797247. 

3. Dane zbieramy i przetwarzamy w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. 

4. Zgromadzone dane będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do 
oddziału przedszkolnego. 

5. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. do ograniczenia przetwarzania danych, 

d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
szkoły. 

 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe 
 
 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 
 
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………. przyjęła / nie przyjęła* kandydata 
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce na rok szkolny ………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………….       ………………………………………. 
podpisy członków komisji       podpis przewodniczącego 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

mailto:iod.sprudka@wierzchoslawice.pl

