……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

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

……………………………………………
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Im. Romualda Traugutta w Mrozach
ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej1
I- Dane osobowe kandydata i rodziców2

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2. Data i miejsce urodzenia kandydata
3. PESEL kandydata

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

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5. Adres miejsca zamieszkania
rodziców3 i kandydata 4

Miejscowość
Ulica

6. Adres poczty elektronicznej

i numery telefonów rodziców kandydata
o ile je posiadają

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

II- Informacja dotycząca złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły podstawowej 5
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych6
1.
2.
3.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………

1

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. Poz. 59 ze zm.), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Zgodnie z Art.130 ust.4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2

Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli,

3

Zgodnie z art.3 pkt. 10 ustawy o systemie oświaty, ilekroć jest mowa o rodzicach bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka
oraz osoby(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą.

4

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

5

Zgodnie z art. 156 ust. 1. ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, może być złożony do nie więcej niż trzech
wybranych publicznych szkół podstawowych.

6

Zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To
oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

1

III- Informacja o kryteriach ustalonych
na podstawie Uchwały Nr XXXVI/373/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r.
*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę dane kryterium, w kolumnie piątej tego kryterium napisz TAK i
zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające kryterium.
Dokumenty
L.p.
Kryterium
Liczba
Zgłoszenie
potwierdzające
punktów
kryterium do
spełnianie kryterium
oceny Tak*)
3
1
2
4
5
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek w tej samej
1.
szkole
Oświadczenie
5
2.

3.

Kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego w tej samej szkole
Miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów znajduje
się w obwodzie szkoły

Oświadczenie

3

Oświadczenie
2

Do wniosku dołączam dokumenty7 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……….
Inne istotne informacje o stanie zdrowia dziecka: ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko będzie korzystać z dowozów do szkoły? ……………………………………………………………..
Pouczenie
1. 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 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm..).

Oświadczenia wnioskodawcy
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.8
……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrozach, ul. Szkolna 2,
05-320 Mrozy, zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok
szkolny 2019/2020 dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym .
……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że
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) Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy zwany dalej
Administratorem.
7

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów….
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - 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.
8

2

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: spmrozy@spmrozy.pl
3) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa – (Podstawa prawna: art.131 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postepowania o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 (art.6 ust.1
lit.a,b,e, RODO).
4) Dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
5) Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym wniosku jest dobrowolne lecz niezbędne do
realizacji rekrutacji, a ich nie podanie uniemożliwi przyjęcie wnioskowanego dziecka do placówki.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do (PUODO), gdy uzna pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza
przepisy w/w rozporządzenia.
……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

3

