
……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna kandydata) 

……………………………………………………………………… 

(adres do korespondencji w sprawach rekrutacji) 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Jarantowicach 

 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów1 

1 Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2 Data urodzenia kandydata  

3 PESEL kandydata 

(w przypadku braku numeru PESEL 

seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość) 

            

 

4 Imię/imiona i nazwiska rodzi-

ców/opiekunów kandydata 
Matki  

Ojca  

5 Adres zamieszkania rodzi-

ców/opiekunów i kandydata* 
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / numer mieszka-

nia 
 

6 Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata, o ile je 

posiadają 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektro-

nicznej 
 

Ojca Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektro-

nicznej 
 

* Zgodnie z art. 25 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) miejscem zamieszkania 

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – dalej u.p.o., wniosek zawiera dane podane w 

pkt 1–5 tabeli, natomiast dane w pkt 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. Dane w pkt 1–5 należy podać obowiązkowo, 

natomiast dane w pkt 6 – dobrowolnie, gdyż mogą być one potrzebne do skutecznego komunikowania się z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekru-

tacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 



II. Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej2 

(jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa do składania wniosku do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy 

tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)3 

  

1. Pierwszy wybór 

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

2. Drugi wybór 

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

3. Trzeci wybór 

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

III. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący 

Lp. Kryterium 
Wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

Zgłoszenie kryterium 

do oceny Tak* 

1 Dziecko, które mieszka na terenie Gminy 

Ryńsk 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawne-

go 

3 

2 Miejsce zamieszkania kandydata nie wpły-

wa na zmianę organizacji dowozu do szkoły 

---------------------------------- 4 

3 Dziecko, które uczęszczało do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole podstawo-

wej 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawne-

go 

5 

4 Dziecko, którego rodzeństwo realizuje 

obowiązek szkolny w danej szkole podsta-

wowej 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawne-

go 

5 

 

* jeżeli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz 

TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium 

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

 

 

Informujemy, że nasze dziecko ………………………………………..…………………………………........................ 

imię i nazwisko kandydata 

1. Korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej, albo   

2. Posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną* 

*Właściwe podkreślić 

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym4. Jestem świadomy odpowiedzialno-

ści karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyję-

ciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

                                                           
2 Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.p.o. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech szkół. 

 
3 Zgodnie z art. 156 ust. 2 u.p.o. wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej prefe-

rowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać. 

 
4 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozba-

wienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 



27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

 

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

data      

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

Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                         Podpis ojca lub opiekuna prawnego 

Pouczenie 

 1.Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem 

szkoły 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której zgłoszenie zostało zło-

żone.  

3. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamiesz-

kania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 4. Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

a. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych,* 

b. Rekrutacja do oddziałów „0” 

c. Rekrutacja uczniów 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach. Możesz się z 

nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Jarantowice 143, 87-200 Wąbrzeźno, e-mailowo 

dyr.spjarantowice@gminarynsk.pl, telefonicznie 56 688 6649 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony danych, z 

którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres d.baczkowski@jumi2012.pl 

3) Dane osobowe dziecka przetwarzane będą zgodnie  art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu: 

a. przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

b. przyjęcia dziecka do oddziału „0”, na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

c. przyjęcia dziecka do szkoły,  na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

4) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obo-

wiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystą-

pią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe dziecka możemy także prze-

kazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. 

 podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie danych dziecka 

nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

5) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zosta-

ną usunięte. 

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. 

Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-

rzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7) Podania danych dziecka wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.   

8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie  danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9)Dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

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

data      

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

Podpis matki lub opiekunki prawnej                                              Podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 


