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       Poniatowa, dnia ....................................... 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego  

w Poniatowej 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej na rok szkolny 2020/2021 

 

I – Dane osobowe kandydata i rodziców 

(tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

 

1. Imię/imiona  

 

 

2. Nazwisko    

 

3. Data i miejsce urodzenia  

 

4. Adres zameldowania / 

zamieszkania kandydata 

 

 

 

 

PESEL kandydata 

 

 

5.  Imię /imiona i nazwisko 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

Matki  

 

Ojca  

 

6. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców lub opiekunów 

prawnych 

Matki  Ulica i nr domu  
Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ojca  

 

Ulica i nr domu  
Miejscowość    
Kod pocztowy  

7. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców lub 

opiekunów prawnych – o ile 

posiadają 

Matki  Telefon do kontaktu  
Adres e-mail  

Ojca  Telefon do kontaktu  
Adres e-mail  

 
W załączeniu: 

1. Kserokopia aktu urodzenia dziecka. 

2. W przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli posiada). 

4. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o spełnianiu kryteriów dodatkowych, o których mowa w punkcie 8. 

 

8. Kryteria ustawowe przyjęcia do szkoły (należy wpisać X we właściwą rubrykę) 

 
1. Miejsce pracy, co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej 

 

2. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka, wspierający rodziców/ opiekunów prawnych 

w zapewnieniu mu należnej opieki 

 

3. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny. 
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9. Oświadczenie dotyczące treści podania i ochrony danych osobowych 
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych 

podanych w podaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)       (podpisy wnioskodawców) 

 

 

10. Decyzja Komisji rekrutacyjnej 
 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu .................................. 
 

zakwalifikowała w/w dziecko do szkoły                  nie zakwalifikowała w/w dziecka do szkoły
*
 

 

Podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji: 
 

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej ........................................................................ 
 

Członkowie: 
 

1. .......................................................  2. ................................................. 
 

3. .......................................................  4. ................................................. 

 
*
Niepotrzebne skreślić 

Dane osobowe podane we wniosku oraz w dołączonych do niego załącznikach zostaną 

wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania 

rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). W tym zakresie wnioskodawca wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 160 Ustawy Prawo 

oświatowe. Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści 

danych w nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) administratorem danych 

osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznej szkoły, do którego wniosek został 

złożony. 

 

Obowiązek informacyjny 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego, z siedzibą w Poniatowej, ul. Szkolna 9 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z 

panią Kingą Milczarek, adres e-mail: kingamilczarek@bodo24.pl, tel. 509 813 962 

3. Dane osobowe w zakresie zawartym w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. 

4. Obowiązek podania danych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji i wynika 

z przepisów Ustawy Prawo oświatowe, a ich niepodanie może skutkować odmową 

przeprowadzenia rekrutacji i przyjęcia dziecka do placówki. 

5. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna: 

 na stronie internetowej szkoły (zakładka Kontakt), 

 na tablicy ogłoszeń, 

 w sekretariacie szkoły. 

mailto:kingamilczarek@bodo24.pl

