Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji
.......................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzica (opiekuna) kandydata
.......................................................................
.......................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Pani
mgr Bernadetta kańska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Stadnikach
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość
Imię/Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów) kandydata

4.

2

Matki
Ojca

5.

Adres zamieszkania
Rodziców (opiekunów) i kandydata

Kod pocztowy
3
Miejscowość

6.

Adres poczty
elektronicznej
i numery telefonów
rodziców (opiekunów)
kandydata
(o ile je posiadają)

Numer domu (i)
mieszkania
Matki
Telefon
(opiekunki) do kontaktu

Ojca
(opiekuna)

Adres poczty
elektronicznej
Telefon
do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

1

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
8

stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.).
....................................
Data

....................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
u.s.o.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor szkoły, do której wniosek został złożony.
___________
1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 7) - dalej - z.u.s.o. 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. 20a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) - dalej u.s.o., postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica
kandydata.
2
Zgodnie z art. 20t ust. 1 u.s.o. wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6
podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. Dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast
dane w punkcie 6, dobrowolnie, gdyż mogą być potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami
(opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
3
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121.),
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
4
Zgodnie z art. 20za. 1. u.s.o., wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż
trzech szkół.
5
Zgodnie z art. 20t ust. 1 pkt. 5 u.s.o., wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację
podać.
6
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze 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".

Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji

KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA NA UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
W STADNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
DANE OSOBOWE DZIECKA:

1. Nazwisko ...........................................................................................................................................
2. Pierwsze imię ..................................................drugie imię ..............................................................
3. Data urodzenia .................................................................................................................................
4. Miejsce urodzenia .............................................................................................................................
5. PESEL ..............................................................................................................................................
6. Adres zamieszkania dziecka
kod pocztowy .................................. miejscowość ................................................................................
ulica ................................................................................. nr domu .......................................................
7. Adres zameldowania dziecka
kod pocztowy ................................. miejscowość .................................................................................
ulica ................................................................................. nr domu .......................................................
DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

8. Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna .................................................................................
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna .................................................................................
9. Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów
kod pocztowy ............................. miejscowość ....................................................................................
ulica ............................................................................... nr domu .......................................................
10. Telefon kontaktowy
do matki ........................................................... do ojca .......................................................................
11. Adres do korespondencji .................................................................................................................
INFORMACJE DODATKOWE:

Wyrażam zgodę na fluoryzację zębów w kl. I-VI TAK / NIE (właściwe zakreśl)
Wyrażam zgodę na medyczne badania przesiewowe i profilaktyczne TAK / NIE (właściwe zakreśl)
.................................................................
podpis rodziców/ prawnych opiekunów

Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów

INFORMACJA
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuję Pana/Panią, że administrator danych
osobowych -Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach zbiera
i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny pozostałej we wspólnym
gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej działalności szkoły.
Informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania,
uaktualniania czy sprostowania, jeśli dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Stadnikach dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione
w zgodzie z prawem.
OŚWIADCZENIE
Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych
moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
a także moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
na potrzeby Szkoły Podstawowej w Stadnikach. Wyrażam zgodę na ankietowanie w zakresie
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły oraz w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia.
.....................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na szkolnej
stronie internetowej.

....................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. W sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.
Nr 36, poz. 155 ze zmianami) proszę o oświadczenie woli dotyczące nauki religii Państwa dziecka,
które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii
rzymsko-katolickiej organizowanej w szkole.
.................................................
(miejscowość, data)
* podkreślić właściwe

................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

