
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE* / ZGŁOSZENIE* DZIECKA 

  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

DO KLASY ………………  W ROKU SZKOLNYM ………….…../…………….…. 

Data złożenia formularza: 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imiona   

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES  ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica 
Nr domu/ mieszkania 

 Województwo  

ADRES  ZAMELDOWANIA (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica 
Nr domu/ mieszkania 

 Województwo  

Szkoła obwodowa przynależna  
do miejsca zameldowania 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK  NIE  

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności) 

 

Dodatkowe informacje  
o dziecku 

 

Kandydat pragnie uczęszczać 
do klasy z językiem:   

ANGIELSKIM  NIEMIECKIM  

Czy dziecko będzie korzystało 
ze świetlicy szkolnej ?      

TAK  NIE  

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica 
Nr domu / mieszkania 

 Województwo  

DANE KONTAKTOWE  

Telefon *  

 
*jeżeli posiada 
 
 



DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica 
Nr domu / mieszkania 

 Województwo  

DANE KONTAKTOWE  

Telefon *  

*jeżeli posada 
 

DODATKOWE UWAGI: 

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

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

KRYTERIA NABORU KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY  

 

 (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 
 

Lp. 
Kryteria ustalane  przez  organ 

prowadzący 
Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium tak nie pkt 

1. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły 
podstawowej 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych    

2. 
Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego przy szkole 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych   
 

3. Rodzic pracuje w miejscowości należącej 
do obwodu szkoły 

Dokument potwierdzający zatrudnienie   
 

4. Kandydat  z rodziny objętej nadzorem 
kuratorski lub wsparciem asystenta rodziny 

Kopia orzeczenia sądu, zaświadczenie 
wydane przez OPS 

  
 

 

 
Oświadczam, że:  

- wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym 
oraz że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 

Krosno Odrzańskie, dnia………………………                                                             ………….………………………………… 
                                                                                                                                                                     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
 

Uzyskana przez kandydata liczba punktów …………… 
 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: …………………………………………………………………………………  
 

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

 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego w procesie rekrutacyjnym  

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do szkoły oraz o przysługujących rodzicowi / 

opiekunowi prawnemu kandydata do szkoły prawach z tym związanych:  

 

 



 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydata do szkoły i jego rodziców / opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, której reprezentantem jest Dyrektor Szkoły. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.  

3. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie 

przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 

2019 poz. 1148 z zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2019 poz. 1481 z zm.), 

oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły w celu przeprowadzenia postępowania 

naboru w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim. 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

5. Dane pozyskiwane są rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły .  

6. Dane osobowe przetwarzane są w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) przez okres uczęszczania do 

placówki, jeżeli dziecko zostanie przyjęte, lub przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli dziecko nie 

zostanie przyjęte do szkoły.  

7. Rodzic / opiekun prawny kandydata do szkoły mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz danych osobowych dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic / opiekun 

prawny kandydata do szkoły ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

9. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły danych osobowych w zakresie wymaganym 

prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w procesie naboru w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie 

Odrzańskim.  

10. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodzica / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Krosno Odrzańskie, dnia………………………                                                             ………….………………………………… 
                                                                                                                                                                     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


