…………………………………………………………………………..……
……………………………………….………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawców – rodziców/opiekunów kandydata)

…………………………………..…………………………………………
(adres do korespondencji w sprawach rekrutacji)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły
w Parczewie

Zgłoszenie / Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3
w Parczewie do klasy ………..……
I. Dane osobowe kandydata i rodziców.1
Imiona i nazwisko
kandydata:
Data i miejsce urodzenia
kandydata:
Numer PESEL* kandydata:
(w przypadku braku numeru PESEL –
serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość)

imię i nazwisko ojca:

imię i nazwisko matki:

adres mailowy ojca:

adres mailowy matki:

nr telefonu ojca:

nr telefonu matki:

Imiona i nazwiska rodziców
kandydata:

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
kandydata o ile je posiadają
OŚWIADCZENIA:

miejsce zamieszkania
kandydata:

miejsce zamieszkania ojca:

miejsce zamieszkania
matki:

Oświadczenie o miejscu
zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata:2

Adres zameldowania
kandydata:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”3
1

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, Zgłoszenie, o którym mowa wart.133ust.1, zawiera:1)imię, nazwisko,
datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, *a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamośd;2)imiona i nazwiska rodziców kandydata;3)adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata –o ile je posiadają
2
Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
3
godnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, Oświadczenie, o którym mowa wust.2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeo. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w

DODATKOWE INFORMACJE
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego?
(należy załączyć KOPIĘ dokumentu)

Czy dziecko posiada opinię wydaną przez
poradnię psychologiczno - pedagogiczną?
(należy załączyć KOPIĘ dokumentu)

Czy dziecko posiada orzeczenie
o niepełnosprawności?
(należy załączyć KOPIĘ dokumentu)

Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy
szkolnej?
Czy dziecko będzie korzystało z obiadów
w szkole?
Czy dziecko będzie korzystało z dowozu
szkolnego?
Wyrażam wolę uczęszczania mojego dziecka
na zajęcia:

RELIGIA

ETYKA

(NALEŻY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ)

nie wyrażam
zgody na żaden
przedmiot z
wymienionych

Adres szkoły obwodowej
(wypełnić w przypadku dzieci mieszkających poza
obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie)

INFORMACJA

•

SKŁADAJĄC PODPIS POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DZIECKA
FAKTYCZNYM4

ZE STANEM

_____________________________________________
(czytelny podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów)

nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeo
4
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto,
składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnianie5
*), Jeżeli chcą Paostwo by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,
w kolumnie czwartej tego kryterium, należy napisad TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej,
dołączyd do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
L.p.
1

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

2

3

1.

Wielodzietnośd
rodziny kandydata

Oświadczenie6 o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawnośd
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawnośd lub
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 426).

Zgłoszenie
kryterium
do oceny Tak*)
4

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia
poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
rodzica kandydata
3.

Niepełnosprawnośd
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
jednego z rodziców niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
kandydata
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 426).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia
poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
rodzica kandydata

4.

5

Niepełnosprawnośd
obojga rodziców
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia

Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek
zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartośd.
6
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznao. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznao.

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 426).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia
poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
rodzica kandydata
5.

Niepełnosprawnośd
rodzeostwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 426).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia
poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
rodzica kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie7

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie8 o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia
poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
rodzica kandydata

7.

Objęcie
kandydata Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
pieczą zastępczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Do wniosku dołączam dokumenty9 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………….
7

Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
8
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia
składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
9

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnianie przez kandydata kryteriów.

Oświadczenia przedkładane przez rodziców kandydatów, które stanowią dokumenty potwierdzające
spełniania kryteriów rekrutacji powinny byd złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej poprzez
podpisanie klauzuli >>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia<<”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeo.

III. Informacja o spełnianiu kryterium do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
określone w uchwale nr XXXI/233 Rady Miejskiej w Parczewie 10
L.p.

1
1.

Kryterium

2
Dziecko posiada
rodzeostwo
korzystające z usług
szkoły

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3
Oświadczenie11 rodziców o posiadaniu przez dziecko
rodzeostwa korzystającego z usług szkoły zawarte
w złożonym wniosku o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego

Zgłoszenie
kryterium
do oceny Tak*)
4

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
trzeciej tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie
tego kryterium
1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ………..……

POUCZENIE:
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym12.

10

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakooczeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza
potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzid obowiązki zawodowe z
obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
11
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznao. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznao.
12
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto,
składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach dokonania zgłoszenia jest Szkoła Podstawowa nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie przy ul. Spółdzielczej 7, 21-200 Parczew.
Nr kontaktowy 83 3551240
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Lenart. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
dokonania zgłoszenia do klasy pierwszej, o którym mowa w art. 133 ust. 1 i 2 art. 151 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej
dostarczający i obsługujący system ewidencji kandydatów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata,
żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do usunięcia o ile znajdą zastosowanie
przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO.
9. W ramach procesu zgłoszenia dziecka do klasy I, IV i VII dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit.
e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie zgłoszenia do szkoły podstawowej jest art. 6 ust. 1
lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
11. W toku przetwarzania danych na potrzeby zgłoszenia nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje
dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili
kandydatów.
12. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie
zgłoszenia narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do
rozpatrzenia skargi13.
13. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej jest obowiązkowe
i znajduje podstawę w przepisach ww. ustawy Prawo oświatowe".
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeo. Oświadczam, że podane informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………
(data)

……………..…………………………………………………………………………………………………………..……………..
(czytelne podpisy wnioskodawców-rodziców kandydatów)
13

Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu
procesu składania wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują
przepisy Prawa oświatowego.

