
Datapnyjgcia wniosku

Imig i nazwisko wnioskodawcy - rodzica kandydata

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Telefon kontaktowy

Dyrektor
Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w

Piotrowicach

WNIOSEK O PRZYJECIE DO KLASYPIERWSZEJ
SZKOI,Y PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W PIOTROWICACH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

I - Dane osobowe kandydata i rodzic6w dzieci zamieszkalychw obwodzie i poza obwodem szkoty

1. Dane osobowe kandydata

PESEL

W przypadku braku numeru PESEL - seria i nr paszportu lub innego dokumentu

potwierdzaj Qcego to2samoS6

Imig .......... Drugie imiE .......... Nazwisko

Data urodzenia .......... .......Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka

Ulica Nr domu Nr lokalu

I. Dane rodzic6w/prawnych opiekun6w

Dane matkV prawnej opiekunki kandydata

Imi9........... . Nazwisko

Telefon kontaktowy ...e-mai1.....

Adres zamieszkania matki/ prawnej opiekunki

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod.......... ...... MiejscowoS6



Dane ojca/ prawnego opiekuna kandydata

Imi9........... .............Na2wisko

Telefon kontaktowy e-mai1........

Adres zamieszkania ojca/ prawnego opiekuna

Ulica .......Nr domu Nr lokalu..

Kod..........

Miej scowoS6..............

IIL Informacje dodatkowe o kandydacie

1. Nazwa przedszkola lub szkoly, w kt6rym dziecko spelnialo obowi4zek rocznego

przygotowania

przedszkolnego .

2. W przypadku, gdy dziecko nie korzystalo w roku szkolnym202ll2022 z

wychowania przedszkolnego Opinia PPP dotyczqca dojrzaloSci szkolnej dziecka (nale?y

zalqczy| oryginal)

( nr opinii, data jej wystawienia)

3. Informacja o zloleniu wniosku o przyjgcie kandydata do szkoly podstawowej:

Jeaelirodziclopiekun skorzystal zprawa skladania wniosku o przyjgcie kandydata do wigcej niz jednej

publicmej szkoty podstawowej ma obowi4zek wpisaC nazry i adresy tych szk6l w kolejnoSci od

najbardziej do najmniej preferowanych

Pierwszy wyb6r

(nazwa i adres szkoly)

Drugi wyb6r

(nazwa i adres szkoty)

Trzeci wyb6r

(nazwa i adres szkoly)



DO WNTOSKU DOL{CZA SI{:
(wyoelniaj4 rodzice kandydat6w zamieszkalych poza obwodem szkoly)

w kolumnie czwartej tego kyterium, napisz TAK i dol4cz do wniosku oSwiadczenie potwierdzaj4ce spelnianie tego

kMerium.

Do wniosku dolqczam dokumenty potwierdzaj4ce spetnianie kryteri6w wymienionych w
punkcie

L.p.

I

Kryterium obowiqzkowe Wymagane dokumenty potwierdzajqce spelnianie kryterium
2

Zgloszenie kryterium do
oceny Takt)

3

I WielodzietnoS6
rodziny kandydata

oSwiadczenie o wielodzietno6ci rodziny kandydata

2 Niepelnosprawno56
kandydata

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane
ze wzglgdu na niepelnosprawnoSd, orzeczenie o

niepelnosprawnoSci lub o stopniu niepelnosprawno$ci
lub orzeczenie r6wnowaZne w rozumieniu przepis6w

ustawy zdniaZT sierpnia1997 r. rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepetrnosprawnych (Dz.U.22021 r. poz. 573 zp62n,
zm).

J Niepelnosprawno56
jednego zrodzic6w

kandydata

orzeczenie o niepelnosprawno6ci lub o stopniu
niepelnosprawnoSci lub orzeczenie r6wnowa2ne w

rozumieniu przepis6w ustawy z dnia27 sierpnia 1997
r. rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych (Dz.U. 2 2021 r.
poz. 573 zp62n. zm).

4 Niepelnosprawno56
obojga rodzic6w

kandydata

orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu
niepelnosprawno6ci lub orzeczen ie r6wnowahne w

rozumieniu przepis6w ustawy z dniaZ1 sierpnia 1997
r. rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz.U. 22021 r.
poz.573 zp62n. zm).

5 Niepelnosprawno66
rodzefstwa
kandydata

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane
ze wzglgdu na niepelnosprawnoS6, orzeczenie o

niepelnosprawnoSci lub o stopniu niepelnosprawnoSci
lub orzeczenie r6wnowa2ne w rozumieniu przepis6w

ustawy zdnia2T sierpnial99T r. rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych (Dz.U. 22021 r. poz. 573 zp62n.
zm)

6 Samotne
wychowyvanie

kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok s4du rodzinnego orzekaj4cy
rozw6d lub separacjg lub akt zgonu oraz o$wiadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu zadnego dziecka wsp6lnie z jego

rodzicem).

7 Objgcie kandydata
piecz1 zastgpczq

dokument pofwierdzaj 4cy obj gc i e dziecka piecz4
zastgpcz4 zgodnie z ustaw4 z dnia9 czerwca 2011 r. o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej
(Dz.U. 22020 r. poz.82l zpoLn. zm).



Pouczenie
I . Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i zalqcznikach do wniosku bgdq wykorzystywane

wyl1cznie dla potrzeb zwi4zanych z postgpowaniem rekutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo O5wiatowe (Dz. U. 22021r. poz. 1082)

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku orazzal4cmikach do wniosku jest dyrektor
szkoly podstawowej do kt6rej wniosek zostal zlohony.

OSwiadczenia wnioskodawcy
l. ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zlohenie falszywego oSwiadczenia"
2. Wyra2am zgodg na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku izalqcznikach

do wniosku dla potrzeb mi1zanych z postgpowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia l0 maja 2018 r. o ochronie danych osobouych (Dz.U. 2019,poz.
l78l)

Data C4,telny podpis rodzica kandydata

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zesp6l Szkolno - Przedszkolny w Piotrowicach jest Dyrektor, zwany dalej:

"Administratorem". Moina skontaktowad siq z Administratorem piszqc na adres: Piotrowice L39,59-424 Mqcinka lub telefonujqc pod numer:
76 8708806. Moina r6wnie2 skontaktowad sie z Administratorem za po(rednictwem powotanego przez niego inspektora ochrony danych

Rafala Duczkowskiego, piszQc na adres: inspektor@duczkowski.com lub telefonujqc pod numer: 502 132 983

2. Dane osobowe przetwarzane sq na podstawie obowiqzujqcych przepisdw prawa wynikajqcej z art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie udzielonej

zgody.

3. Dane osobowe dziecka orazPana/i przetwarzane sq wytqcznie celach 6ci6le okreSlonych przy udzieleniu zgody.

4. Dane osobowe dziecka oraz Pana/i bgdq przechowywane nie dluiej ni2 jest to konieczne, tj. przez okres niezbqdny do realizacji zadari, a

po tym czasie przez okres wymaSany przez przepisy prawa, nie kr6cej ni2 przez czas wynikajqcy z przepisdw o archiwizacji.

5. Ma Pan/i prawo do: dostepu do tre6ci danych osobowych dziecka i swoich, prawo do ich sprostowania, 2adania usuniqcia, ogranlczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnoSC z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;

7. Administrator nie zamierza przekazywad danych osobowych do paistwa trzeciego ani do organizacji miqdzynarodowych.

8. Ma Pan/i prawo iqdaC od Administratora dostepu do swoich danych oraz danych dziecka, ich sprostowania, przenoszenia i usuniecia oraz

ograniczenia przetwarzania danych.

9. W zwiqzku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych oraz danych dziecka przez Administratora przysluguje Ci prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego.

10. W oparciu o dane osobowe Pana/i oraz dane dziecka Administrator nie bqdzie podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji

bqdqcych wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolnq formq zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt6re polega na wykorzystaniu danych

osobowych do oceny niekt6rych czynnik6w osobowych osoby fizycznej, w szczegdlno6ci do analizy lub prognozy aspekt6w dotyczqcych

pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowafi, wiarygodnoSci, zachowaniil,
lokalizacj i Iub przemieszczania sig.

Tapoznalam / za poz nale m siq

MiejscowoSi, data

DECYZJA KOMIS JI REKRUTACYJNEJ :

Czytelne podpisy rodzic6w/prawnych opiekun6w

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dnia
zakwalifikowalalnie zakwalifikowala w/w dziecko do klasy pierwszej od dnia I wrzeSnia
2022r.

Podpisy czlonk6w Komisji:
l. Przewodniczqcy:.......
2. Czlonek:
3. Cztonek:...

Piotrowice, dnia


