
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich, Przedszkole

ul. Lotników Polskich 4, Dys, 21-003 Ciecierzyn

tel. 81 756 13 14,

e-mail: sekretariat@zpodys.pl, www.zpodys.pl

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora ZPO w Dysie z dnia 16.03.2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich

(Kandydaci spoza obwodu szkoły)

na rok szkolny 2023/2024

DANE DZIECKA

1. Dane osobowe dziecka

Imię:.......................................................................................

Drugie imię:...........................................................................

Nazwisko:..............................................................................

PESEL:...................................................................................

Data urodzenia:.......................................................................

Miejsce urodzenia:..................................................................

2. Adres zamieszkania dziecka

Nr domu:................................................................................

Nr lokalu:................................................................................

Kod pocztowy :.......................................................................

Miejscowość:..........................................................................

Województwo :.......................................................................

Powiat :...................................................................................

Gmina:....................................................................................



3. Dane rodziców/prawnych opiekunów:

matki (prawnej opiekunki) ojca (prawnego opiekuna)

Imię i nazwisko/

nazwiska

nr telefonu
kontaktowego

adres e-mail

adres
zamieszkania

4. Dane szkoły obwodowej (wypełnić jeżeli dziecko należy do obwodu innej szkoły):

Nazwa………………………………………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………………………

Informacje dodatkowe:

1. Odległość dziecka do szkoły z miejsca zamieszkania wynosi ………….………..

2. Dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej tak: nie:



INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

1. Pierwszy wybór:

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

nazwa i adres szkoły podstawowej

2. Drugi wybór:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

nazwa i adres szkoły podstawowej

3. Trzeci wybór:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

nazwa i adres szkoły podstawowej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Placówek Oświatowych w Dysie, ul. Lotników

Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn;
2. Cel przetwarzania danych osobowych:

a. rekrutacja dzieci do szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.
b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

oświatowego;
3. Podstawa prawna przetwarzania:

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.),
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek.

4. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej
zakończeniu:
a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do Szkoły przez okres uczęszczania;
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do Szkoły przez okres roku od zakończenia procesu

rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
6. Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), sprostowania i

uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO), usunięcia
danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO), wniesienia
skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

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

(data i czytelny podpis matki - prawnego opiekuna dziecka) (data i czytelny podpis ojca - prawnego opiekuna dziecka)



SAMORZĄDOWE KRYTERIA REKRUTACJI (1)wypełnia Komisja rekrutacyjna )

L.p.
Kryteria Deklaracja

rodzica
Dokumenty

potwierdzające
spełnianie
kryteriów

Liczba
punktów

Liczba
uzyskanych
punktów (1)

1. Kandydat zamieszkuje na
terenie Gminy Niemce TAK/NIE

Informacja zawarta
we wniosku

5

2. Szkoła, do której kandydat
ubiega się o przyjęcie jest
w bliższej odległości od

miejsca zamieszkania niż
szkoła obwodowa

TAK/NIE Oświadczenie
- załącznik nr 1 do

Uchwały
Nr XXVIII/265/2017
Rady Gminy Niemce

z dnia
29 marca 2017 r

5

3. Kandydat uczęszczał do
przedszkola

funkcjonującego w
obwodzie szkoły

podstawowej, oddziału
przedszkolnego lub

przedszkola wchodzącego
w skład zespołu, w

ramach którego
funkcjonuje dana szkoła

TAK/NIE Oświadczenie
- załącznik nr 1 do

Uchwały
Nr XXVIII/265/2017
Rady Gminy Niemce

z dnia
29 marca 2017 r

5

4. Rodzeństwo
kandydata uczęszcza do

danej szkoły
podstawowej, przedszkola

funkcjonującego w
obwodzie tej szkoły

podstawowej, oddziału
przedszkolnego lub

przedszkola wchodzącego
w skład zespołu, w

ramach którego
funkcjonuje dana szkoła i
będzie uczęszczać w roku

szkolnym, którego
dotyczy postępowanie

rekrutacyjne

TAK/NIE
Oświadczenie

- załącznik nr 1 do
Uchwały

Nr XXVIII/265/2017
Rady Gminy Niemce

z dnia
29 marca 2017

5

Łącznie punktów:



1. Uzupełnieniem wniosku w zakresie poszczególnych kryteriów jest dołączenie
stosownych oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.

2. Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku są zgodne ze
stanem faktycznym.

3. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

………………………………

(Miejscowość i data)

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

(data i czytelny podpis matki - prawnego opiekuna dziecka) (data i czytelny podpis ojca - prawnego opiekuna dziecka)


