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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
do Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie w roku szkolnym 2019/2020 

 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dziecko spoza obwodu szkoły) 
 

 

1. DANE OSOBOWE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 
DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko  

Imiona  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania 
 

 

Adres zameldowania 
 

 

DANE OSOBOWE MATKI (prawnego opiekuna) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania 
 

 

Telefon kontaktowy do 
matki,  email 

 

DANE OSOBOWE OJCA (prawnego opiekuna) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy do ojca,  
email 

 
INFORMACJA 
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym  

 
 

Data i podpis MATKI  (opiekuna prawnego)……………......... Data i podpis OJCA  (opiekuna prawnego) …..……............ 

 

mailto:sp_przyglow@op.pl
http://www.spprzyglow.eu/


2. KRYTERIA  PRZYJĘĆ 

Kryteria rekrutacji 

 
Tak Nie 

Wartość 
punktowa 

Dokumenty 

Dziecko realizowało obowiązek przygotowania 

przedszkolnego w szkole, do której składany 

jest wniosek 
 

 
 

3 

 

oświadczenie 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły, do 

której składany jest wniosek  
 3 oświadczenie 

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu 
obwodu szkoły  

 1 oświadczenie 

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

 
 1 oświadczenie 

 
3.  DANE  DODATKOWE 

DANE  DODATKOWE 

Nauka religii  TAK                               NIE 

Nauka etyki, jeśli dziecko nie będzie 

uczęszczało na zajęcia z religii 
TAK                               NIE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy  TAK                               NIE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (w 
publikacjach papierowych i elektronicznych, w 
tym internetowych, związanych z działalnością 
i promocją szkoły) 

TAK                               NIE 

 
INFORMACJA 
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do klasy I szkoły 
podstawowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 
2018r. poz. 996 z poźn. zm.) 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) 
informujemy, że: 

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie 

 dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane przyjęcia 
dziecka do szkoły na podst. Art.133 ust. 1 oraz art.151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 
(Dz.U. z 2018r. poz.996, z późn. zm.), na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. G RODO oraz w celu 
szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach lub sprawami 
związanymi z funkcjonowaniem dziecka w szkole, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w 
publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z działalnością i promocją szkoły. 

 dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej 

 dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły będą przechowywane przez okres 
określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

 każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych 
osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO 

 
 
Data i podpis MATKI  (opiekuna prawnego)……………......... Data i podpis OJCA  (opiekuna prawnego) …..……............      


