
….…………………………… 

                  (miejscowość, data) 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny wnioskodawcy, rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Czaszynie 

Czaszyn191,  38-516 Tarnawa Dolna 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  w Szkole Podstawowej 

 w Czaszynie 

1. Dane kandydata 

1) imię i nazwisko ……………………………………………………………………. 

2) data urodzenia ……………………………………………………………………… 

3) numer PESEL1 ……………………………………………………………………… 

4) adres miejsca zamieszkania ……………………………………………..………… 

2. Dane rodziców kandydata 

1) imiona i nazwiska …………………………………………………………………… 

2) adres miejsca zamieszkania ………………………………………………………… 

3) numery telefonów ………………………………………………………………… 

4. Informacja o spełnianiu ustawowych kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.  

Lp. Kryterium rekrutacyjne Liczba punktów Wymagany dokument 

1. Posiadanie przez kandydata 

rodzeństwa w szkole 

podstawowej, do której 

składany jest wniosek 

5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

                                                           
1 W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 



2. Zatrudnienie co najmniej 

jednego z rodziców kandydata 

u pracodawcy mającego 

siedzibę w obwodzie szkoły 

podstawowej 

3 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

3. Uczęszczanie przez kandydata 

do oddziału przedszkolnego w 

danej szkole 

3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

4. Posiadanie przez kandydata 

członka rodziny 

zamieszkałego w obwodzie 

szkoły podstawowej do której 

przeprowadzona jest 

rekrutacja 

2 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

Do wniosku załączone zostały dokumenty dotyczące spełniania kryteriów z punktów: 

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

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

………………………………………   

(podpisy wnioskodawców) 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

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

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

danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, przyjmując do wiadomości iż: 

 Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Czaszynie – adres siedziby: Szkoła 

Podstawowa w Czaszynie, Czaszyn 191, 38-516 Tarnawa Dolna, którą reprezentuje dyrektor szkoły. 

 Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996.)Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach prawa. 

 Dane osobowe przetwarzane będą na czas nieokreślony. 

 Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu. 

 Ma Pani/Pan prawo: 

- dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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