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WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

 

Dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach 

na rok szkolny 2019/2020 

 

 

 

o spoza obwodu szkoły 

 

 

1. Imię / imiona i nazwisko kandydata ……….………………………..……………………………...… 

 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata ...................................................................................................... 

 

3. Numer PESEL kandydata 

           

 

W przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub inny dokument potwierdzający  

 

tożsamość kandydata .................................................................................................................................  

 

4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata: 

 

a) imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego: ........................................................................................... 

 

b) adres miejsca zamieszkania ojca /opiekuna prawnego:......................................................................... 

 

c) imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego: ….................................................................................... 

 

d) adres miejsca zamieszkania matki /opiekuna prawnego: ..................................................................... 

 

5.  Adres miejsca zamieszkania kandydata:................................................................................................ 

 

6. Adres poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych kandydata: 

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

 

7. Numery telefonów kontaktowych rodziców/opiekunów prawnych kandydata: 

 

a) numer telefonu kontaktowego do ojca / opiekuna  prawnego: ………….............................................. 

 

b) numer telefonu kontaktowego do matki /opiekuna prawnego: …………............................................. 

 

8. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej :        

o tak        

o nie 

Jeśli tak, to w jakich godzinach? …………………………………………………….. 

 

9. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym kandydata 

/Ta informacja może być podana po przyjęciu do szkoły/ 

...................................................................................................................................................... 
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10. Kryteria naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/414/17 Rady Gminy Jasienica       

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, w postępowaniu 

rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

W przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”.  

 

Lp. Kryterium Wypełnia 

rodzic 

(znak X) 

Wypełnia 

komisja 

1. Dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym 

bezpośrednio z obwodem wybranej szkoły  

 

Załącznik nr 1: oświadczenie rodziców o miejscu 

zamieszkania 

 

 

 

2. Kontynuacja nauki w danej szkole po realizacji 

obowiązku przygotowania przedszkolnego  

 

Załącznik nr 2: oświadczenie rodziców o miejscu 

realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego ich 

dziecka 

 

 

 

3. Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w wybranej 

szkole  

 

Załącznik nr 3: oświadczenie rodziców potwierdzające 

realizację obowiązku ich dzieci/dziecka w danej szkole 

 

 

 

4. Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu 

szkoły 

 

Załącznik nr 4: oświadczenie rodziców o ich miejscu 

pracy zawodowej 

 

 

 

5. W pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka, 

wspierający rodziców lub rodzica w zapewnieniu 

należytej opieki  

 

Załącznik nr 5: oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu 

krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku 

należytej opieki 

 

 

. 

  

SUMA PUNKTÓW (wypełnia komisja) 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=7554&ident=20971
http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=7554&ident=20971
http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=7554&ident=20971
http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=7554&ident=20971
http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=7554&ident=20971
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Oświadczam, że: 

a. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

b. niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych  w zgłoszeniu. 

 

Klauzula informacyjna: 

 Administratorem danych osobowych dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Mazańcowicach reprezentowany przez Dyrektora. 

        Nasze dane kontaktowe: tel: 33 815 54 24, e-mail: zsp.mazancowice@op.pl 
Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie 

ich zgodnie z przepisami prawa. 

 Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@adwokatjaworze.pl 

 Dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka są przetwarzane w celu: 
1) przyjęcia dziecka  spoza obwodu do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

 w Mazańcowicach  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na 

Administratora , w szczególności art. 130, 133 ust.2 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz Uchwałą 

Nr XXXVIII/414/17 Rady Gminy  Jasienica z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru  do klas 

pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, w postępowaniu rekrutacyjnym 

przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów  niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 

2) zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole lub przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g i h,  RODO w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa oraz dla celów 

profilaktyki  zdrowotnej. 
* Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz 

Uchwały Nr XXXVIII/414/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca  2017r. w sprawie określenia kryteriów  naboru do 

klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, w postępowaniu 

rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły oraz określenia  dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów jest niezbędne aby przyjąć dziecko, spoza obwodu, do pierwszej klasy  szkoły 

podstawowej na podstawie poszczególnych kryteriów naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  

 Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz., 59 ze zm.), z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do 
szkoły lub przedszkola, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole lub przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: 

- dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 
- sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe 

- usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO  

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO 
- prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa.  

 Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych 

dziecka możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym 
podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług informatycznych  (WizjaNet Sp. z o.o., FHU Tymon) 

 

  

Data …………………………………… 

 

 

podpis rodziców/opiekunów prawnych: 

                       

 

Matki:                                                           Ojca: 

   

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

 

Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły: data………………………….… 

mailto:kancelaria@adwokatjaworze.pl
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    Pieczęć i podpis…………………………….. 


