
 
……………………………………………………….…………  
Imiona i nazwisko(nazwiska) wnioskodawców- rodziców kandydata  
 
 
 

……………………………………………………..………..… 
 
 

…………………………………………………………….…… 
                             adres do korespondencji 
 
 

Dyrektor  
Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 

 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami 
Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w ciągu roku szkolnego  

 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
Tabelę należy wypełnid komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce  urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata (w przypadku braku PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośd) 
 

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata 
Matki 

 

Ojca 
 

5. 
Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. 
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców - o ile je posiadają 

Matki 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

7. 
Preferowana data rozpoczęcia uczęszczania do 
przedszkola 

 

8.  
Dziecko uczęszczało do przedszkola (jeśli tak, proszę 

podać nazwę placówki) 
 
 

9. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu 
 
 

 
II. Uzasadnienie wniosku o przyjęcie do przedszkola dziecka, które ukooczyło 2,5 roku 

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

 
III. Istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

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

 

 



 

 

 

 

Pouczenie  
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  

z siedzibą przy ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło, kontakt: tel. 13 4465885, e-mail: sp12@zsm3jaslo.pl. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@zsm3jaslo.pl lub na w/w adres w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku 

ciążącego na administratorze w oparciu o przepisy ustawy Prawo oświatowe. Przysługuje Państwu prawo 

dostępu do ich treści, poprawiania, prawo do usunięcia danych osobowych, ponadto przysługuje Państwu prawo 

do ograniczenia przetwarzania. Dane nie będą przekazane osobom trzecim, nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie zostaną przekazane do państw trzecich. Administrator będzie 

przechowywał dane przez okres roku w sytuacji, gdy kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły, a gdy wniosek 

zostanie rozpatrzony pozytywnie przez okres uczęszczania dziecka do szkoły. Przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli stwierdzą Państwo, 

że przetwarzanie narusza przepisy RODO.  

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082). 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją 

ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji Państwa dziecka. 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

1. ........................................................................ 
 
 

2. ........................................................................ 
         czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

 
 
 
IV. Decyzja dyrektora. 
 

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

 


