WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ODDZIAŁU AK „WYBRANIECCY”
we WZDOLE RZĄDOWYM w r. szk. ………………..
WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA I OSOBY (PODMIOTY) SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM

I.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko

Data urodzenia

Imię / imiona

Miejsce urodzenia

PESEL:
e-mail ucznia

Data wpływu
zgłoszenia
Miejscowość

Adres zameldowania
dziecka

Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta
Miejscowość

Adres zamieszkania
dziecka

Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta

II. DANE RODZICÓW DZIECKA (PRAWNYCH OPIEKUNÓW/OSÓB (PODMIOTÓW) SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM
Dane

Matka

Ojciec

Imię
Nazwisko/ nazwiska
Tel. kontaktowy:
Adres poczty
elektronicznej
Adres zameldowania:
Dane adresowe

Matka

Ojciec

Miejscowość
Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta
Adres zamieszkania:
Dane adresowe

Matka

Miejscowość
Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta

III. DODATKOWE INFORMACJE
Przynależność do obwodu szkolnego
(proszę podać jakiego: SP Wzdół Rz., inny)
Czy rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest
wniosek?
Czy rodzina jest pełna czy niepełna* (rodzic samotnie wychowuje
dziecko)?

Czy oboje rodzice kandydata lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracują/pracuje?
Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej?
Czy dziecko będzie uczęszczało na obiady?
Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni
specjalistycznej?

TAK (jakiej?)

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, inne zaświadczenia?*

TAK

NIE

NIE

Ojciec

Do Wniosku dołączam/my następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wyżej wymienionych
kryteriów:
*

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, poz. 2046 z późn. zm.)
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 pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………..……….………………….……………………………………………………………..

(podpisy czytelne rodziców / prawnych opiekunów dziecka)

OŚWIADCZENIA
RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do placówki zobowiązuję się do:
- przestrzegania postanowień Statutu szkoły,
- podawania do wiadomości wszelkich zmian dotyczących sytuacji dziecka i jego rodziny mających wpływ na jego
funkcjonowanie w szkole,
- w przypadku korzystania ze szkolnej stołówki, regularnego uiszczania opłat za żywienie w wyznaczonym terminie,
- przyprowadzania do szkoły zdrowego dziecka,
- uczestniczenia w zebraniach rodziców.
……………………………….………………………………………………………………………………..

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów dziecka)

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się do
klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.

Załącznik nr 10
do Polityki Ochrony Danych
w Zespole Szkół
we Wzdole Rządowym
Szkoła Podstawowa
KLAUZULA INFORMACYJNA
- rekrutacja do klasy I SP we Wzdole Rządowym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do Szkoły Podstawowej we Wzdole
Rządowym jest Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn,
tel. 41 31 20 209, w imieniu którego działa Dyrektor – Roman Pytel.
2) inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym jest Pan Radosław Adamiec
(e-mail: r.ad@gazeta.pl).
1) wskazane we wniosku rekrutacyjnym do szkoły dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, jedynie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej określonej w art. 130 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
2) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
4) dane osobowe uzyskane przez Administratora w procesie rekrutacji będą przechowywyane, zgodnie z art. 160
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.):
-

nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego,
przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola (chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora
Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem).

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka, a także prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji do przedszkola narusza przepisy RODO.
7) podanie danych osobowych, określonych we wniosku rekrutacyjnym do przedszkola jest obowiązkowe, ponieważ
wynika wprost z przepisów szeroko rozumianego prawa oświatowego.
8) Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą
profilowania.

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu

.....................................

r. :

1. Zakwalifikowała ww. dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Oddz. AK „Wybranieccy” we Wzdole
Rządowym

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu

..............................................................................................................................

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

Komisja
...................................................................................

........................................................................................................................................

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
……………................................................................

