WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
IM. KUBUSIA PUCHATKA W TULISZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna dziecka …………………………………………..
adres zamieszkania........................................................................................................................
numer telefonu, adres poczty elektronicznej.................................................................................
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna dziecka…………………………………………......
adres zamieszkania........................................................................................................................
numer telefonu, adres poczty elektronicznej.................................................................................
Wnosimy o przyjęcie dziecka
…...................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko dziecka)

urodzonego dnia …............................. w ................................. PESEL ................................
zamieszkałego …..........................................................................................................................
do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.
Właściwą odpowiedź zaznacz x
1 Dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Tuliszków

1
2
3
4
5
6
7

I Etap
Dziecko w rodzinie wielodzietnej (troje dzieci i więcej)
Dziecko niepełnosprawne
Niepełnosprawność rodzica dziecka
Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica
Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej

II Etap
1 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą
gospodarstwo rolne, prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

Tak

Nie

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

(kryterium stosuje się także dla rodzica pracującego/studiującego samotnie wychowującego
kandydata)

2 Dłuższy pobyt kandydata w przedszkolu (powyżej podstawy
programowej)
3 Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi gospodarstwo
rolne, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub
uczy się w trybie dziennym.

Jednocześnie wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystać z opieki w przedszkolu
w godzinach: od .................... do ...................... .

Uwaga !
Każde spełnione kryterium z etapu I ma wartość 10 pkt.
Spełnione kryteria z etapu II mają kolejno wartość:
- 10 punktów,
- 8 punktów,
- 6 punktów.
Do w/w kryteriów należy dołączyć dodatkową dokumentację:
Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
I Etap
1.
Oświadczenie o wielodzietności
2.
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
3 i 4 Orzeczenie o niepełnosprawności rodzica
5.
Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa
6 i 7 Dokumenty potwierdzające istniejącą sytuację rodzinną
II Etap
1 i 3 Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/ studiującego, uczącego się, prowadzącego gospodarstwo rolne.
Pouczenie:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KANDYDATA NA TERENIE
GMINY I MIASTA TULISZKÓW
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko matki i ojca/ opiekunów prawnych)

Dobrowolnie oświadczamy, że nasze dziecko…………...……………………………………...
zamieszkuje na obszarze Gminy i Miasta Tuliszków.
Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe)

…………………………………………….
Data i podpis matki /opiekuna prawnego

……………………………………………
Data i podpis ojca /prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Ja………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko matki /prawnego opiekuna)

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Ja………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko ojca /prawnego opiekuna)

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniony..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe)

…………………………………………….
Data i podpis matki /opiekuna prawnego

……………………………………………
Data i podpis ojca /prawnego opiekuna

KLAUZULA INFROMACYJNA NR 1 DLA KANDYDATÓW
NABÓR LUB KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU IM. KUBUSIA PUCHATKA W TULISZKOWIE
1/19.02.2020
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole
im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie z siedzibą przy ul. H. Oleksiak 3 w Tuliszkowie (kod pocztowy
62 - 740) reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola, kontakt pod adresem
przedszkole.tuliszkow@wp.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Magdalena
Potrzebowska tel. 63 279 17 77 adres email: rodo@tuliszkow.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZECHOWYWANIA
cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nabór lub
kontynuacja
wychowania
przedszkolnego

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na
przyjęciu dziecka do przedszkola
w zw. z Ustawą Prawo oświatowe, Ustawą o
systemie
oświaty
oraz
Zarządzeniem
nr 0050.9.2020 Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków z dnia 30 stycznia 2020 r.

zgodnie z Ustawą
z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo
oświatowe
art. 160 (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148)

2) wizerunek dziecka

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie
swoich
danych
osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów
(art. 6 ust. 1 lit. a)

zgodnie z Ustawą
z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo
oświatowe
art. 160 (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148).

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak
dostawcy usług IT, System Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym obsługę kadrową
i księgową oraz organom publicznym.
TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udziału w procesie
rekrutacyjnym/kontynuacyjnym wychowania przedszkolnego oraz wymogiem ustawowym na mocy
w/w przepisów Prawa oświatowego. Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału
w rekrutacji lub kontynuacji wychowania przedszkolnego.

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
Oświadczam, że kandydat ……..……………………………………………….do Przedszkola
(imię nazwisko dziecka)

im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie spełnia kryterium wielodzietności rodziny, o którym
mowa w art. 131 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59), w rozumienie art. 4 pkt. 42 ww. Ustawy.
Wraz z dzieckiem rodzina liczy ……………..……. członków (w tym: …………..……dzieci)
1. imię i nazwisko dziecka……………………………. data urodzenia …………..………
2. imię i nazwisko dziecka……………………………. data urodzenia ………..…………
3. imię i nazwisko dziecka……………………………. data urodzenia…………...………
4. imię i nazwisko dziecka……………………………. data urodzenia……………...……
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe)

…………………

………………………………………………...
(podpis osoby składającej oświadczenie)

(data)

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA

Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………….......
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko……………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe)

…………………………
(data)

……………………………………………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Zgodnie z art. 20b pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) samotne wychowanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko oraz zgodnie z Ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w rozumieniu art. 4 pkt. 42 ww. Ustawy.

