Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 12/2019
Burmistrza Miasta
i Gminy Pieńsk
z dnia 13.02.2019r.
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Żołnierzy
Września 1939r. w Pieńsku w roku szkolnym 2019/2020
I. Dane osobowe
Imię i nazwisko kandydata
Drugie imię kandydata
Data i miejsce urodzenia
PESEL w przypadku braku
nr PESEL seria i nr paszportu
lub innego dowodu tożsamości
Adres zamieszkania kandydata
Adres zameldowania kandydata
Imiona i nazwiska rodziców

matki/opiekunki
prawnej
ojca/opiekuna
prawnego
Adres zamieszkania rodziców
matki/opiekunki
prawnej
ojca/opiekuna
prawnego
Telefony kontaktowe rodziców
matki/opiekunki
prawnej
ojca/opiekuna
prawnego
Tel. kontaktowy w przypadku braku możliwości połączenia się z numerami wskazanymi powyżej:
................................................................................................................................................
Kontakt e-mail
Wybrane szkoły w
Szkoła I wyboru
kolejności preferencji
Szkoła II wyboru
Szkoła III wyboru
II. Kryteria naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pieńsk.
Lp.

Nazwa kryterium

1

Kandydat zamieszkuje poza
obwodem szkoły na terenie
gminy Pieńsk
Kandydat którego co najmniej
jeden rodzic świadczy pracę na
rzecz zakładu zlokalizowanego
na terenie gminy Pieńsk

2

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata
Jeden z poniższych
dokumentów:
-zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu albo
zaświadczenie o wykonywaniu
pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej
-aktualny wydruk (wykonany
nie wcześniej niż na 3 dni przed

Ta
k

Nie

Punktacj
a

3

4

5

Kandydat uczęszczał do
oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej, d której
składany jest wniosek
Kandydat, którego rodzeństwo
w roku szkolnym, na który jest
prowadzona rekrutacja, będzie
kontynuował naukę w wybranej
szkole podstawowej
Na terenie obwodu szkoły
zamieszkują krewni dziecka tj.
babcia, dziadek wspierających

złożeniem wniosku) ze strony
internetowej CEIDG lub KR,
-zaświadczenie wydane z Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, potwierdzające
podleganie w okresie składania
wniosku rekrutacyjnego
ubezpieczeniu społecznemu
rolników.
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

III. Objaśnienia
1) Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie. Dane osobowe należy wpisywać
na podstawie metryki urodzenia lub dowodu osobistego.
2) W chwili składania karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/prawni opiekunowie
zobowiązani są do
przedstawienia do wglądu dokumentów poświadczających poprawność
wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka, poświadczenie stałego
zameldowania dziecka (jeżeli jest inne niż w dowodzie osobistym rodzica).
3) Rodzice/prawni
opiekunowie dziecka zobowiązani są zawiadomić o każdej zmianie,
która dotyczy dziecka, tj. zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania,
zmianach w realizacji obowiązku szkolnego.
IV. Dodatkowe dane o uczniu
Czy kandydat/ kandydatka będzie uczęszczać
do świetlicy szkolnej?
Czy kandydat/kandydatka będzie korzystać
z obiadów w szkole?
Czy kandydat/kandydatka posiada
opinię/orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej?
Dodatkowe informacje o dziecku do
Wiadomości wychowawcy (np. stan zdrowia,
zainteresowania dziecka lub inne informacje
przydatne w procesie nauczania służące
indywidualizacji podejścia do dziecka).

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

V. Oświadczenie woli
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. w Pieńsku jako administrator danych
osobowych informuje, że podanie danych i złożenie wniosku jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji procesu rekrutacji.
W przypadku złożenia wniosku dane osobowe w nim zawarte oraz zgromadzone w związku
z udostępnieniem danych będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją
i realizacją celów statutowych szkoły, jak również archiwalnych i statystycznych.
Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2,4 i 5 oraz art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym, przyjmuję
Jednocześnie do wiadomości powyższą informację oraz akceptuję przetwarzanie przez
szkołę danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb wymienionych powyżej, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę niezamówionych informacji na moją skrzynkę
pocztową, zgodnie z ustawą o oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
* Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub na
stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach, w związku z działaniami informacyjnymi oraz
marketingowymi szkoły.
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka wytworzonych
pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów szkolnych.
* Wyrażam zgodę na udostępnienie - w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) - danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka oraz danych osobowych mojego dziecka podmiotom świadczącym opiekę
pielęgniarską na terenie szkoły.
* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę wraz
z wizerunkami innych osób poprzez rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych,
w szczególności na stronach internetowych, w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.
...................................., dnia...................... .......................................................
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)
DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ........................ na podstawie uzyskanej ilości
punktów:
do

.................................,
przedszkola/oddziału

zakwalifikowała/nie
przedszkolnego

zakwalifikowała*
w

Szkole

w/w

Podstawowej

nr……. im…………………………………..……….. w …………………...
Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
5. .....................................................................
.........................................., dnia .......................................
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Komisji Rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

dziecko

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 12/2019
Burmistrza Miasta
i Gminy Pieńsk
z dnia 13.02.2019r.
Karta zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. w Pieńsku w roku szkolnym 2019/2020
I. Dane osobowe
Imię i nazwisko kandydata
Drugie imię kandydata
Data i miejsce urodzenia
PESEL w przypadku braku
nr PESEL seria i nr
paszportu
lub innego dowodu
tożsamości
Adres zamieszkania
kandydata
Adres zameldowania
kandydata
Imiona i nazwiska rodziców

matki/opiekunki prawnej
ojca/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania
matki/opiekunki prawnej
rodziców
ojca/opiekuna prawnego
Telefony kontaktowe
matki/opiekunki prawnej
rodziców
ojca/opiekuna prawnego
Tel. kontaktowy w przypadku braku możliwości połączenia się z numerami wskazanymi powyżej:
................................................................................................................................................
Kontakt e-mail

II. Objaśnienia
1) Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie. Dane osobowe należy wpisywać
na podstawie metryki urodzenia lub dowodu osobistego.
2) W chwili składania karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/prawni opiekunowie
zobowiązani są do
przedstawienia do wglądu dokumentów poświadczających poprawność
wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka, poświadczenie stałego
zameldowania dziecka (jeżeli jest inne niż w dowodzie osobistym rodzica).
3) Rodzice/prawni
opiekunowie dziecka zobowiązani są zawiadomić o każdej zmianie,
która dotyczy dziecka, tj. zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania,
zmianach w realizacji obowiązku szkolnego.
III. Dodatkowe dane o uczniu
Czy kandydat/ kandydatka będzie uczęszczać
do świetlicy szkolnej?
Czy kandydat/kandydatka będzie korzystać
z obiadów w szkole?
Czy kandydat/kandydatka posiada
opinię/orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej?
Dodatkowe informacje o dziecku do
wiadomości wychowawcy (np. stan zdrowia,
zainteresowania dziecka lub inne informacje
przydatne w procesie nauczania służące
indywidualizacji podejścia do dziecka).

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

IV. Oświadczenie woli
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. w Pieńsku jako administrator danych
osobowych informuje, że podanie danych i złożenie wniosku jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji procesu rekrutacji.
W przypadku złożenia wniosku dane osobowe w nim zawarte oraz zgromadzone w związku
z udostępnieniem danych będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją
i realizacją celów statutowych szkoły, jak również archiwalnych i statystycznych.
Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2,4 i 5 oraz art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym, przyjmuję
Jednocześnie do wiadomości powyższą informację oraz akceptuję przetwarzanie przez
Szkołę danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb wymienionych powyżej, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
* Oświadczam, że podane dane dotyczące adresu zamieszkiwania są zgodne ze stanem faktycznym
oraz jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę niezamówionych informacji na moją skrzynkę
pocztową, zgodnie z ustawą o oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
* Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub na
stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach, w związku z działaniami informacyjnymi oraz
marketingowymi szkoły.
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka wytworzonych
pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów szkolnych.
* Wyrażam zgodę na udostępnienie - w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) - danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka oraz danych osobowych mojego dziecka podmiotom świadczącym opiekę
pielęgniarską na terenie szkoły.
* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę wraz
z wizerunkami innych osób poprzez rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych,
w szczególności na stronach internetowych, w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.
...................................., dnia...................... .......................................................
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)
* W przypadku braku zgody proszę skreślić

