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…………………………………………………………                  

  Imię i Nazwisko zgłaszającego – rodzica kandydata 

………………………………………………………… 

  Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

………………………………………………………… 

  Telefon kontaktowy 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej im Franciszka Świebockiego  

w Barcicach 

      

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej im Franciszka Świebockiego w Barcicach 

/spoza obwodu szkoły/ na rok szkolny 2019/2020 
 

 

I Dane osobowe kandydata i rodziców  
 

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  

5. 
Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 
 

Przysiółek  

6 

Adres miejsca zameldowania  

rodziców i kandydata /jeśli inny niż adres 

zamieszkania/ 

 

 

7 Odległość z domu do szkoły  

8 
Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców 

kandydata  

 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

9. 

Dziecko korzystało w roku szkolnym 

2018/2019 z wychowania 

przedszkolnego /w przypadku dziecka 

6-letniego/ 

 

……………………………………………………………. 
(podać nazwę przedszkola/szkoły) 
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10. 

W przypadku, gdy dziecko nie 

korzystało w roku szkolnym 2018/2019  

z wychowania przedszkolnego Opinia 

PPP-P dotycząca dojrzałości szkolnej 

dziecka (należy załączyć oryginał) 

 

………………………………………………………… 
( nr opinii, data jej wystawienia) 

 

 

II. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJECIE KANDYDATA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

 

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły 

podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

 

WYBÓR NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

Pierwszy wybór  

Drugi wybór  

Trzeci wybór  
 

 

III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄW STARYM 

SĄCZU  

Lp. 

 

Kryterium 

 

 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokument 

potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak 

1. Dziecko, które odbywa roczne przygotowanie 

przedszkolne w szkole lub w zespole szkolno-

przedszkolnym, do którego składa wniosek 

3 oświadczenie rodzica  

2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza                        

i będzie uczęszczać w następnym roku do 

szkoły lub zespołu, do którego składa wniosek 

3 oświadczenie rodzica  

3. Dziecko, dla którego wybrana szkoła 

podstawowa znajduje się bliżej miejsca 

zamieszkania niż jego szkoła obwodowa 

2 oświadczenie rodzica  

4. Dziecko, które ze względu na pracę zawodową 

rodziców lub inną uzasadnioną sytuację 

rodzinną, wymaga codziennej opieki członków 

rodziny lub innych zamieszkujących                      

w obwodzie szkoły 

2 oświadczenie rodzica  

5. Dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są 

absolwentami wybranej szkoły podstawowej 

1 oświadczenie rodzica  

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 11   

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……….…  

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

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

faktycznym.  

2. Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia,  kopia 

poświadczona   za zgodność z oryginałem  przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie 

 

 

 
Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)      ………………………………….………………… 

 

Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….………………… 

 

 

 

 

……………………………………     
                      Data        
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Pouczenie  
 

  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU, INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka 

Świebockiego w Barcicach 

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mogą skontaktować się Państwo w razie wszelkich pytań dotyczących ochrony 

danych pod adresem e-mail iod@starysacz.um.gov.pl .  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych 

kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 

9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59, 949 i 2203) oraz w zw. z uchwałą  nr XXXII/466/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie: określenia kryteriów 

dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria 

rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący i zasady przechowywania dokumentacji postępowania 

rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie dodatkowe nieobowiązkowe dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dobrowolna zgoda.   

2. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: ZOFAS w Starym Sączu, uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej czy prawnej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organy administracji publicznej 

uprawnione na podstawie przepisów prawa.   

3. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe 

kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania są przechowywane nie 

dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej a dane osobowe 

kandydatów są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

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

7. Rodzicom/Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich 

sprostowania, poprawiania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; w ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem 

prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o 

zgodę przysługuje prawo jej wycofania w dowolnym momencie.   

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;   

9. Osobom których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;   

10. Podanie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych i dołączonych dokumentach jest dobrowolne jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie 

poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie 

danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym 

dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w 

rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Podanie informacji dodatkowych o uczniu przewidzianych w art. 

155 ustawy Prawo Oświatowe jest dobrowolne i nie wpływa na rekrutację.   

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

  

                ………………………………………………                           

                           Podpis rodzica lub opiekuna prawnego            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku informacji dodatkowych (pola niewymagane)  

  

  

………………………………………………                                 

                           Podpis rodzica lub opiekuna prawnego            
 

https://poczta.wp.pl/k/

