
 

Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” 

Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie oferty istniejących 
ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; 

podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł 

Załącznik nr 2 do regulaminu 
Data przyjęcia wniosku: ……………………………… (wypełnia szkoła) 

                                               

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej ………………………………………………………. 

 na rok szkolny 2018/2019 
I. Dane identyfikacyjne dziecka: 

Imię/imiona  
Nazwisko  

Pesel*            
Data urodzenia dzień miesiąc rok 

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
 

II. Pozostałe informacje o dziecku: 

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

 
III. Dane osobowe opiekunów prawnych: 

 Dodatkowe informacje o dziecku 

Rodzic/opiekun 1 Rodzic/opiekun 2 

Imię/imiona i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty 

elektronicznej 

  

Adres zamieszkania 

Ulica   

Nr budynku/ nr lokalu   

Miejscowość   

Kod pocztowy   

 

IV. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją (*właściwe zaznaczyć znakiem „x") 

a) Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe  (10 pkt za spełnienie każdego kryterium) 
V.  

L.p.   Kryterium                   Dokument potwierdzający spełnienie kryterium tak* nie* punkty 

1. Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   10 
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2. Niepełnosprawność 

kandydata 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu 
niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm). 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica 

  10 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata 

w rodzinie 

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. 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub 
wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  10 

a) Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego 

 

L.p. 
 

Kryterium                   Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

tak* nie* punkty 
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1. Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub 

rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata 

pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność 

gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym 

Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego lub zaświadczenie z zakładu 

pracy / szkoły 

   

20 

2. Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata będzie w roku 

szkolnym, którego wniosek dotyczy, kontynuowało 

wychowanie przedszkolne w przedszkolu publicznym / 

oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 

/ w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 

do których prowadzona jest rekrutacja lub będzie 

realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w 

której funkcjonuje przedszkole / oddział przedszkolny / 

inna forma wychowania przedszkolnego 

Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego 
   

5 

3. Kandydat nie korzystał z wychowania przedszkolnego w 

oddziałach przedszkolnych / innych formach wychowania 

przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Stolno 

Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego lub zaświadczenie z każdej ze 

szkół prowadzonych przez Gminę Stolno 

   

2 

4. Kandydat do przedszkola / oddziału przedszkolnego / innej 

formy wychowania przedszkolnego, zamieszkuje w 

miejscowości należącej do obwodu szkoły podstawowej, 

przy której funkcjonuje przedszkole / oddział 

przedszkolny / inna forma wychowania przedszkolnego, o 

przyjęcie do którego ubiega się kandydat 

Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego lub zaświadczenie z ewidencji 

ludności Urzędu Gminy Stolno o 

zameldowaniu kandydata 

   

2 

 
V. Oświadczam: 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2204), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku o przyjęcie dziecka do 

oddziału przedszkolnego są prawdziwe. 
 

 

………………………………..                    i/lub                     ………………………………… 
             /podpis rodzica/opiekuna 1/                                                                                             /podpis rodzica/opiekuna 2/ 
 

 

……………………………………, dnia ……………………………………. 
(miejscowość, data) 

3 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-

wie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego mający siedzibę przy 

Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy "aft. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. d zasadach realizacji, programów w zakresie polityki spójności finansowanych, w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (w 

odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny). 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym 

możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@kujawsko-pomorskie.pl (w odniesieniu do zbioru Regionalny Pro-

gram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) lub iod@miir.gov.pl w odniesieniu do zbioru 

Centralny system teleinformatyczny 
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3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a lub art 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2018 r. poz. 996 ze zm.) 

4. Twoje    dane   osobowe   będą   przetwarzane      w   celu    przeprowadzenia rekrutacji do    projektu pn. "Zwiększenie dostępu 

do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno", współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach 

Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne  Regiona l-

nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020  oraz   potwierdzenia: kwalifikowalno-

ści wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno- promo-

cyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz mogą zostać udostępnione Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

zgodnie z art. 71 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa-

nych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.). 

 Twoje dane osobowe będą przetwarzane również  w celu  realizacji Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-

nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej-

skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i:Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 {Dz. Urz. UE L347z dnia 20 

grudnia 2013 r., s, 320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 'w sprawie Europej-

skiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE'L347z dnia 20 
grudnia 2013 r„ s: 470-486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 20l4r;  o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności finansowanych w per-

spektywie finansowej 2014-2020 (Dz. Urz. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej-
skiego :Funduszu Morskiego i. Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 
grudnia 2013 r., s.  320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013! r: w sprawie Europe j-

skiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 

20 grudnia 2013 r., s. 470-486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w per-

spektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. .zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r, ustanawiającego szczegóło-
we przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określo-

nych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi,, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., 
s.1). 

5. Twoje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt -Wójtowi Gminy 

Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno tel. 56 6770900, sekretariat@stolno.com.pl  oraz podmiotom, które na zlecenie Benefi-

cjenta uczestniczą w realizacji projektu -Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stolnie, 86-212 Stolno, tel. 56 6865136 szko-

la.stolno@stolno.com.pl; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Robakowie, 86-212 Stolno. Tel. 56 6865504  

szkola.robakowo@stolno.com.pl 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra wła-

ściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 

mailto:sekretariat@stolno.com.pl
mailto:szkola.stolno@stolno.com.pl
mailto:szkola.stolno@stolno.com.pl
mailto:szkola.robakowo@stolno.com.pl
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również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, In-

stytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta; kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

6. Podanie danych jest. dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia  
       wsparcia w ramach projektu. 

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji oraz do momentu zrealizowania celu projektu. 

8. Masz prawo do żądania dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo 
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego   rozporządzenia o ochronie danych oso-
bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

                                          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Poniższe wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

 

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną: 

 

1. Punkty za kryteria ustawowe………..…. 

 

2. Punkty za kryteria dodatkowe ………… 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1……………………….………………………. 

 

2………………………….……………………. 

 

3……………………………………………….   

 

 

 

Data……………………………...                            
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