Dla kandydatów spoza obwodu szkoły

………………………………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy/ów – rodzica/ów kandydata/prawnych opiekunów

………………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Pietrowicach Wielkich
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021
I- Dane osobowe kandydata i rodziców ( opiekunów)1

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię i Nazwisko rodziców ( opiekunów)
kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Matki

Ojca

5.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
Kandydata

Miejscowość

Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres miejsca zamieszkania
matki kandydata ( opiekuna) w razie innego
miejsca zamieszkania niż wyżej 2

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

7.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
ojca kandydata ( opiekuna) w razie innego
miejsca zamieszkania niż wyżej 2

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

8.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
(opiekuna)

Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej

Telefon do kontaktu
Ojca

Adres poczty elektronicznej

1

II. Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy szkoły
podstawowej3
(Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest
wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)4

1. Pierwszy wybór
........................................................................................................................................
2. Drugi wybór
........................................................................................................................................
3. Trzeci wybór
........................................................................................................................................
III- Kryteria - punktacja - dokumenty potwierdzające ich spełnianie
l.p.

Kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

2.

Rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny w tej samej szkole

3.

Miejsce pracy rodziców lub
opiekunów prawnych kandydata
znajduje się w obwodzie szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni kandydata wspierający
rodziców /opiekunów prawnych w
zapewnieniu mu należytej opieki

4.

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium
Zaświadczenie dyrektora placówki
o uczęszczaniu ucznia do
przedszkola
Dane potwierdza dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu danej placówki
oświatowej.
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata o miejscu
pracy
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o zamieszkaniu w
obwodzie szkoły krewnych
kandydata wspierających rodziców
/ opiekunów prawnych w
zapewnieniu mu należytej opieki

Zgłoszenie kryterium
do oceny TAK *)

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……….
Do wniosku załącza się również:
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 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 2016 r. poz. 2046
i 1948),
2. 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,
3. 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 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860);

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjmowaniem do szkoły.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej
do której wniosek został złożony.

2

Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do szkoły
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 28, 47480 Pietrowice Wielkie tel. 32 4198013, e-mail: zespolpietr@gmail.com - reprezentowanym przez Dyrektora.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr tel. 32 4198013 i za pomocą
poczty elektronicznej: iod.pietrowicewielkie@gmail.com, .
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły / realizacja obowiązku szkolnego
Dane osobowe Pana/ Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o
ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7września 1991 r. (Dz. U. z
2019 r., poz. 1481) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17),
ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia
sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 5
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis rodziców kandydata

W załączeniu:
1. 1 zdjęcie ( opis zdjęcia: imię i nazwisko, data urodzenia)
2. Zgoda do nauczania religii (opcjonalnie – na życzenie rodzica) .
3. Wniosek do nauczania języka mniejszości narodowej - niemieckiej (opcjonalnie – na życzenie rodzica).
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
____________________________
Zgodnie z art. 150 ust. 1 u.p.o. wniosek zawiera dane podane w pkt 1–5 tabeli, natomiast dane w pkt 6
podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. Dane w pkt 1–5 należy podać obowiązkowo,
natomiast dane w pkt 6 – dobrowolnie, gdyż mogą być one potrzebne do skutecznego komunikowania się z
rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
2
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 121 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu.
3
Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.p.o. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie
więcej niż trzech szkół.
4
Zgodnie z art. 156 ust. 2 u.p.o. wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w
porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką
informację podać.
5
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1137 z późn. zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
1
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