Załącznik nr 3
do Regulaminu Rekrutacji
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej
im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Woli Makowskiej

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej
NA ROK SZKOLNY 2019 - 2020
UCZNIA SPOZA OBWODU
DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA I OSOBY (PODMIOTY) SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD
DZIECKIEM

I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

PESEL

w przypadku braku pesel proszę wpisać serię i nr
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Miejscowość
Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta
II. DANE RODZICÓW DZIECKA /PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ OSÓB (PODMIOTOW) SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM/
Matka
Ojciec
Imię
Nazwisko
Tel. Kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Adres zamieszkania
Matka
Ojciec
Miejscowość
Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta
III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ1
Pierwszy wybór
(nazwa i adres szkoły)
Drugi wybór
(nazwa i adres szkoły)
Trzeci wybór
(nazwa i adres szkoły
Adres zamieszkania dziecka

1

Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) wniosek zawiera
wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To
oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podad. Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej może byd złożony do nie więcej
niż trzech wybranych publicznych placówek.

Oświadczenie
Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku dane są zgodne z prawdą, jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany iż:
Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoły
Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej
1. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod adresem Szkoła
Podstawowa w Woli Makowskiej, Wola Makowska 25b, 96-124 Maków, e-mail:
s_p_wolamakowska@op.pl, oraz telefonicznie: 46 831-20-02
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym – iod@gminamakow.info.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy
pierwszej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996, 1000, 1290, 1669,
2245).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku
nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia
w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych
skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
Wola Makowska, dnia ……………………

Ojciec …………………………………
Matka ……………………………………

Załącznik nr 3a
do Regulaminu Rekrutacji
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej
im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Woli Makowskiej

Oświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.
Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE)
Lp Kryteria rekrutacyjne
1.

Dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której
składany jest wniosek.

2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek.

TAK NIE
TAK NIE

Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły
podstawowej

TAK NIE

W obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia,
4. dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej
opieki.

TAK NIE

3.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” ¹.
……………........…………................……………….
(data, podpis rodzica/ów lub opiekuna prawnego)

¹ Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako
potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

