
WoJT
Gminy Brzeżnica Zatządzeńe Nr OS.00 50.351.2023

\X/óita Gminy Btzeźńca

z dnia 14lutego 2023 roku

w sprawie określenia wżofu wniosku o przyjęcie do publicznego Przedszkola, oddziŃw

przeclszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których ofganem PtowadzącYm jest

Gmina Btzeźnica

NaPrclstarvie art,1,52lvzr,vią:łku zalt,29 ust,2plit2ustarv1, zdnla 14grudnia2016t,,
])ralvrl ośl,viatolvc (t. j. l)z. U. z, 2021, r,, p()ż. 7082 z, poźn. zm.)

§7ójt Gminy Btzeźnica
zarządza, co następllie:

§1

Ol<tcśla się lvzór lvtriosliu cl plzyjęcic clo publicznego przedszkc,ia, odclziału Ptzeciszkolncgo
ry pubiiczrrcj sz1<olc podstnw()wcj, clla litóryclr ofgal]em prowadzącyrrr jest Cirnina

I\ t z c ź, n tc a, z g o cl n i c z. z, ał ącz nll<tcm cl o rrinie j s z cgcl zat ządz, enta,

§2

N7vliotlanic 'Zarz,,4dz,erla pcx,victza się Dylektolom placórvel< ośrviatoul,clr, clla których Ofganem

prorvaclzącl,nr i 
cst C] rnina I)rzcźnlctt.

§3

'/.tlrz,ądzcnte rvchoclzi rv zvcie z cinicm poclpisarria.

Gmin

łl§inŹ" l
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wó;r :

Gminy Bzeźnica

ZŃączńk
do Zarządzenia Nr OS"005 0.35l.2023
tWójta Gminy Brzeźnica
z dnia 14 ltltego 2023 roku

WNIOSEK O PRZĘĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/
ODDZI 

^ŁU 
PRZ EDSZ KO LNEGO W PUB LICZ N EJ SZ KOLE PODSTAWO§rEJ,

DI-Ą IffÓRYCH ORGANEM PRO§rADZĄCYM JEST GMINA BRZEŹNICA

Proszę o przyięcie moiego dziecka do:

(nazwa Publiczrrego przedszkola/od<lziału przedszkolrrego w prńiicztrej szkole podstarvowei z podaniem mieiscowości)

na .................. godzin dziennie, tj. od godziny.....,........ do godziny

I. DANE KANDYDATA
Imię: ,

Niłzwisko:

Data urodzenia: .,...

Numer PĘSEI.:

Seria i nr pasżporflJ lub innego clolrurnenfu potrvierdzaiącego toźsamość:

(w przypadkrr brakrr numeru PESEI)

Adres zamieszkania kruldyrlata: ...,

Mieiscowość:

ljlica; , .. nr dotntr,

Iiod pocztowy: , ,.. . ...

n. DANERoDzICÓw/oPIEKUNÓwpnawruycHKANDYDATA

Dane matki I)ane ojca

Irniona: Irniorra:

Nazwisko: Nazwisko:

tel. kontaktow1,: tel. kontaktorvy:

adres e-mail: adres e-mail:

adres zamieszkanial

kod pocztowy:

mieiscowość:

ulica:

Nr domu;

adres zamieszkania;

kod pocztowy:

mieiscowość;

ulica:

Nr domu:

§{/YBRANE PI-ACÓ\YKI; (koleiność placórvki od naibałdziei do naimniei preferowanych)
I

n

IIl"

3.



IY. INFORMACJE I}OTYCZĄCE SPEł.NIANIA KRYTERIOW NA KOLEJNYCH ETAPACrI
REKR{JTACYJNYCH
1. Kryteria wynilvriącc z uslżwyPrawo o światrlw-tą rnaiące jednakową wartość:

* ozłłcza rcdzinę lvycharmljącą troje i więcej dzieci
'Zalączntkt 

Potwier<lzające spełnianie kryteriĆ.lrv są sk}adirrre rv oryginale, notarialne poświa<lczonej kopii arbo
w postaci trrzędorvo poŚwitdczonego zg,odnie z źLrt- 7()a § 1 ustawy z dnia 14 czer,wca 1960 r. - t{orleks
P{)stęPowania Admirristracyjnego clclpisu 1u}: rvyciąu z clokumentu, a także mogą być składane w postaci kopii
poświadczon ei za zgo dn ość z oryginałe m pftez rodzica,/opiekun a prawnego karrdydata.

2. F37teria ustalone Uclrwałą Nr LII/464/2023 Rady Gminy Rrzeźnica z dnia 25 stycznia 2023 rt>ktl
w sPrawie okreŚitrrilr krytcriów rvraz_z,licz[lą purrktórv na <1rugim etapie postępclrvania rekrutacyjnego
do Publicznych Prze<iszlroli i oddziałów przed,szkolnych w'publicznych szkołacn po,iutuluoroyih
Prowadz<lnl'clr Przez Grninę Bneźnicą wr:żIz z okreśieniern <Jolr-rnretrtć:w niezbęcinych 'do
ptltwiertlzen ia ąvch kryterióv.,

WYPEŁNIA RODZIC \rYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACĘNA

Lp. Kryteria
Odpowiednio

zaznaczyć
znekiemX

Dokumenty potwierdzaiące spełni,anie
danego kryterium

d)dponriednio
zaznaczyć
zaakienrx

1. §/ielclclzictrrość r ołlz irry
kandydata*

Oświaclczenie o wielodzietrrości todziny
kant§tlata

,)
Niepehr osprawność kanclyciata

()rzeczenie o niepełnosprawntlści lub
r_l stopniu niepełnospr,av.rrości lutl

orzcczenie rrjrł,norvźne w r<lzumietriu
przepisów u§tawy z dnia27 sir:rpnia

1997 r. o rehabilit_zrcii zirrvorlorvej
i spoieczrlei ora,z zattutfniirniu osóll

rriepe lnospralvnTch

.).

Niepe l no sprarv,ność 
i 
edrrcgcl

z ro dzicóvł / clpickutrórv
prawnyclr kandvdata

jak rv pkt. 2

4.
Niepe łnrlspr..rwność clboigł

rodziców f opiekunór.v prawnyclr

__ kand),data
jak rv pkt. 2

5.
Niepelnosprawność rriclzer'lstrva

kant,lydntit iak w pkt. 2

6.
Samotrre rvych orvpvanie

kanclydata rv roclzirlie

pfawcimocny g,yrclk sądu rodzirrrregti
cirzekający rozevod lub separację lub akt
zg;ol,tLl oraz ośrviaclczenie o samofi.lyTn

Wych ow;,y,72 11 iu dzje ckl rs raz
niewychor,qwaniu żadn ego dziecka

rvspólnie z iego rotlzicern

7.
Obięcie kandydata pieczą

z?-L§tępC:żą

dokument pośrviadczaj,Łcy obięcie
dziecka pieczŁ zastępczą zgodrrie
z Llst^wąż dnia 9 czerwca 201,'t t.

o w,spieranitr r<sd,ziny i systenrie picczy
zastęt>czei

§rYPEŁNIA RODZIC

Kryteria postępowania rekrutacyinego

I(anclyclat podlega obowiązliorvi odllycia rocznego
ptzyg<ltorvatril przcclszl<ł.,lrretc_l

l

Ołroie rotlzice/opiekunowie prawni kirntiycl:,rtzr
pracują, rvl.konuiżl pfacę ntr podstawie umowy

cywilnopr:rwn ei lub r,vykonrrir1 rolniczr1 al [l o
pozżrolnicłąclziałalnośĆ gospoclarczą lr"rb studiuj a

WYPEŁNIA REKIłLIT:

c)świadczenie
r> <1zi c6w f <> y:,iekun ów

prawnyclr

j Dokurrrenty niezbędrre do i Potwierrlzenie
j soełniania, powglerozenla Kfyterrów i x*t..iurn_i .,__,|-ll

i t )(*ii,,,|,,rł,li. ]

:

i t lświ,ttlc;łcllic 
]i,,|

i rlJ(lżl(l)\\,,/()l)l(.liulll}w

' 

,r.ltrvt-rl,gh 
lliliIiłi

'
li
!|

Odponiednio
zaznaczyć Liczba

punktów

50

1

i

I

J! ,_ _., ]

10

I-p.

|.



Rodzeństwo kandydata uczęszcza do d*qso
pu bliczrręgr przłdtzkoĘ oddziału

pr]els{olnęo w pulrlicznej szkole podstawowej
fub do dłnei pulrlicznei szkoły potlstmowei

Dane powierdza Dyrektot
rra podsławie dokumentacii
będącei w posiadarriu danei

iednostti

Kandydat zamieszkuje w obwodzie sekoły
podsavrowei,

w któĘ położone iestrvybrane przedszkole

()&viadczenie
rtrtlzicrirv/<rpiektnów

prarvnych

PrzervodrriczilcY Kornisii. 
_Reknrtacyjne! tnożt ż;ltLlć drrkurnentórv potrvierdzai.lcych okoliczrrości zlLwal.te

rv <tświa<lczeniach. rv terminie \!-vilnirczonym prueż pęe\i.t}dniczącc,,go.

V. OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
1, OŚrvi'adczarą źe irritlrmacie pr:zeclłożorle rv ninirlszl.rn wrrio,sku są zgiodne że §tżnem t:ikq,człry,rn

i }e*tern &l,i:ltltinrirlry *tlptrwiedzjalnośti karrrej zil rjoźenie f.llszl,u.ego ośi,itdczęnia.
2, (JŚwirrdczanr, Źe niezu"łoczrrie powiadornię Ę,rtktora ietlnostki o zmianie clanych zav,artyclr we rvniosku,

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETVARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Admir.isd-atorem Pani/Pana clanych oscllx:wych iest:

(nazwa Publicznego Przedszkola/ <>ddzialu prz-cdszkcllrrego w prrlrlicznei szkole podstawowe)

(adres sietlzilly Atlnrinisttatora)

PoPfżez e-mail ... .....,.,. Otaztelefotriczrrie po<l trumerern:

2, Kontak z lrrsPektorem Oclrrony DanycĘ. {)sotxlwyclr możnlr uzyskać pisząc na arlr:es sierlziby
Adtrrirristrłtrlra {rfaż płd adresetrr c-mail ń,X&.ł,ryłorłłt

3. l)atre <rsobowe dzieł_:i i ror{ziców (opie,kurrów prar,r,rrycĘ prżet§.ap_ane bęłlą rv celu:r uczestnictrva \v Postępowaniu r:ekrutacyjrlym o przy)ęcie clo publiczrrego przedszkola/orldziału
Przedszkolrrego w Publicznei szkclle podst,"rwor""1, .tto ktćlrych t.ga,r"* |.owadzącym jest Gmina
ł3rzeŹnlca - Podstalvą przetwarz:ania jest wypelnienie 

- 
cltlor.vl.ązku pra-nego ' .ią"ą..go ,ro

Atlministratorze oraz niezllędność przettvarz,łii z,e rvdędórv zwi,rgz_anych ,. ł,o211y* interesem
PuhlicznYm na Potlstawie pnrrł'ł Unii lull 1>r.nra p,ursńva cełonkowskie,gpr określinyń tl§talvżlz dnia t4 grudnia żll1ó r. - Prarvłr o§r"iatł-lrł.e otnz Liclrwałą§(r 1l/9lfilt]'iLay cr,-,;r,i Brzeźnica
z dnta 19 grudnia 2018 r., z-godnie ż ź\tt. 6ust. 1 lit. c i e RODO,

r olltonY Przed ełrenfualnymi roszczeni:rmi - poclstmvz1 prze\vatzania iest niezllędność clo tealizacji
Prawnie uzasadnionego interesu Ac,lministrato.o,,r,,,. po.i*to*ie art, ó ust. 1 lit, f R6DO,

' w}Tlełnierriur obowiązkórv dotyczących przech<irvywania i arrhiwizacji dokrrmentacii _ po<lsrar.vą
Prżetlł-af''ł'rił |est wvpełnienie olrolviązku prł}\}tncłło ciąż,"y_Ęo na śtlmiłistmtorże * att, 6 ust, 1
lit, c RL]D(]-

4, Pani/Pana tirrrre lręrlą Przekazl'wi-ure tylko porlmiotl:lm trprawnionym tlo ich przetslzlrzanizr n..r podstawie
PrzePisów Praw'a. lub stosownych umów poclpi.*ry.ń z .Acjministratoreirr i prret*arri1,.yĘł:lr tlane
osclborve na icl;rl polcccnic.

5, D:rrłe os':tą;rve LaridY"datów prel'iętl.cĘ z5yorrradzone rv rarrłlch postęporr,zni..r rt:krutacy;negrl,
;lrzeclrclrvlT r"arre bęr&1 nie dtuzci rriż do frw}t}tctrfu zakuiczeniir trauki w |l'.;1gćrrrr.,*. f)arre osoborr,,e
kandYdatórv niePr:zYiętych przechowyrvane będ:1 rrie clłużej ,niż przez okr:es roku, a lv przypaclku
złoŻętlia skĘ rio Sądtr Aclnrinistracyjnegr, na fożstrż},€Frięcie c-lylektora - rlcl momenfu zalrończenia
postępowa-ni..r pr.r§/omocnym wyrokienr.

Ó, W zakresie Przerviclziinl'm,przepisami pntrva,posiacla Pani/Pan prarvcl dostępu c1o swoiclr clanych
osr;llł-lwYch, ich sProsf-tlwlulią u-sunięcia, ,rgrarriizenia przetwlrzarri'" ,l.,- rłmie"sierria sprzeciwrr wolrec
przetw,:rrzarria.

7, W PrzlPadku uznanią iż Ptzet:,v,Nzanie Pani/Pana danych osoborvych natLlsza przepisy RoDo,
Posiada Panif Pan Prawo rvniesienia skargi do l]rezesa Urzęju Oclrrorry Danyci-l o.obÓ"rrycl1. '

3.
10
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& Pod'anie przez PaniąlParra dłrych mtllxryp*r Pst vrymogiem r§b"rwowyrn. Niąodanie danych
spovoduie nierrrozrrość uczestrrictwa w 1x}sĘ1xrw'dliu rekru*rry jnym.

9. Pmi/Pma dane osoboułe nie będą wykorzy§rywane do zautomatyzowanego podeimowania clecyzji, w
rymprafdovania

l0. Pani/Parra darre osobowe nie bę,dą przekazywarre dcl organizacii mięrlzyrrarodorvych arri do pństw
trłecich.

(datł i porĘis,v rtxlzicórvlopieln-r nów p atrłrrych)

YII. DECY*ZJA KOM§F REKRUTACĘNEJ
Komisia Rekrutacyjna rra posiedzeniu w dniu

A) zakwaliflkowała dziecko do publicznego ptzedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznei szkole
podstawowej i korzystania z godzin pobyfu.

Uzyskana fuićprmktów:
B) nie zahłralifikowatra dziecka do publicznqgp przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole

podstawowe i korzystalria z godzirr pobytu z powodu:

Uzyskana liczba punktów:

Podpisy człanków komisii:

CminyWłłnica

mgr ini.&rdw Antos


