
Wniosek o przyjęcie do klasy ................................

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sułkowicach-Bolęcinie

na rok szkolny 2023/2024

Dane osobowe kandydata

Imię Drugie imię

Nazwisko

PESEL lub seria i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia (RRRR-MM-DD) Miejsce urodzenia

Dane adresowe kandydata – adres zamieszkania:

Gmina Ulica Nr budynku/ nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Dane rodziców/opiekunów:



DANE OJCA/opiekuna prawnego:

Imię Nazwisko telefon*

adres poczty elektronicznej*

Adres zamieszkania:

Gmina Ulica Nr budynku/ nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

DANE MATKI/opiekuna prawnego:

Imię Nazwisko telefon*

adres poczty elektronicznej*

Adres zamieszkania:

Gmina Ulica Nr budynku/ nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

* jeżeli posiada

Lista wybranych szkół według kolejności preferencji:

(można wybrać maksymalnie 3 jednostki)

Lp. Nazwa jednostki

1.

2.

3.

KRYTERIA PRZYJĘCIA



Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. Podanie poniższych odpowiedzi jest dobrowolne. W przypadku braku
zaznaczenia odpowiedzi, kryterium, którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy
kwalifikowaniu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania -
w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie
dokumenty.

kryteria wynikające z Ustawy - Prawo oświatowe
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych są:

[a] oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

[b] orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

[c] prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

[d] dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) [a] Tak / Nie

Niepełnosprawność kandydata [b] Tak / Nie

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata [b] Tak / Nie

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata [b] Tak / Nie



Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata [b] Tak / Nie

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [c] Tak / Nie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą [d] Tak / Nie

kryteria organu prowadzącego*
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów organu prowadzącego są:
[a] oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o rodzeństwie kandydata kontynuującego edukację w Zespole Szkół Samorządowych
w Sułkowicach-Bolęcinie (przedszkole, szkoła podstawowa);
[b] oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych
w Sułkowicach-Bolęcinie;
[c] oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu w obwodzie szkoły lub prowadzeniu na tym terenie
działalności gospodarczej;
[d] oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu na terenie Gminy Andrychów.

Kandydat posiada rodzeństwo w Zespole Szkół
Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
(przedszkole, szkoła podstawowa)

Tak / Nie

Kandydat uczęszcza do przedszkola w Zespole
Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie Tak / Nie
Co najmniej jeden z rodziców (opiekunów
prawnych) kandydata zatrudniony jest w obwodzie
szkoły lub prowadzi na tym terenie działalność
gospodarczą

Tak / Nie

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy
Andrychów

Tak / Nie

«KryteriaPodstawowe»«Nazwa» «Odpowiedz»«KryteriaPodstawow
e»

" "" * uchwała nr XXXI-324-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Miejscowość …………………………………….., dnia ………………………………………….

………………………..............                                                 …………………………..…………..
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej oraz przepisami wykonawczymi. W szczególności mam świadomość



przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzania
okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę
zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług jednostki w terminie podanym
w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli
w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w jednostce.

……………………….................. …………………………..…………..
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą
załącznik do wniosku.

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest określony w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI-324-17 Rady
Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017r.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych we
wniosku oraz załącznikach, a wynikających z kryteriów ustalonych przez organ prowadzący. Dane
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka do klasy pierwszej szkoły
podstawowej. Podanie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać składając na
niniejszym dokumencie stosowną deklarację o ile nie pojawiły się skutki prawne. Brak zgody na
przetwarzanie danych lub nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa
w procesie rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub brakiem możliwości
skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. Dane będą przetwarzane przez okres
wskazany przepisami prawa.

……………………….................. …………………………..…………..
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

DANE DODATKOWE:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(rodzic przekazuje uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka.)

● W przypadku zmiany danych osobowych, niezwłocznie powiadomię szkołę o zmianach.
● Do chwili dostarczenia do szkoły informacji o zmianie danych, a zwłaszcza danych

kontaktowych, powyższe dane uznawane są za aktualne.

Załączniki do wniosku:

1. …………………………………………………………………………………………………

…



2. …………………………………………………………………………………………………

…

3. …………………………………………………………………………………………………

…

4. …………………………………………………………………………………………………

…

5. …………………………………………………………………………………………………

…

6. …………………………………………………………………………………………………

…

7. …………………………………………………………………………………………………

…

8. …………………………………………………………………………………………………

…

1.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie,
ul. Racławicka 188, 34-125 Sułkowice, tel. 338753378, e-mail: sekretariat@szkolabolecina.pl Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych:  Paweł Boba, adres email: inspektor-danych@boba.com.pl
2.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowień
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) oraz na podstawie udzielonych zgód.
3.Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań administratora danych wynikających z przepisów prawa i realizacji
zawartych umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie
i celu w niej określonym.



4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 odbiorcami danych mogą być: podmioty uprawnione
do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie
w drodze umowy.
5.Dane osobowe zgormadzonych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem. W przypadku kandydatów przyjętych do szkoły dane osobowe uczniów zgromadzone
w dziennikach lekcyjnych przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia danego roku szkolnego. Dane osobowe
uczniów zgromadzone w arkuszach ocen przechowywane są przez okres 50 lat po zakończenia nauki w szkole.
6.Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania
danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do wycofania tej
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
8.Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
danych osobowych administratorowi danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Żadne
decyzje pociągające skutki prawne nie zapadają automatycznie.
11.Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Co do zasady Administrator Danych dane osobowe uczniów takie jaki ich wizerunek oraz imię i nazwisko
przetwarza również zgodnie z art.6 ust. 1 lit. e RODO co nie wymaga uzyskania zgody od osoby, której
dane dotyczą lub jej rodziców/opiekunów prawnych. Należy przez to rozumieć, iż przetwarzanie danych
osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych,
wpisy w kronice szkoły, wymieszenie na gazetkach szkolnych prac plastycznych itp. służy realizacji
zadania w interesie publicznym tj., wspierania wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania
oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej
i społecznej zgodnie art.1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy prawo oświatowe. Również zgodnie art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez uzyskania zgody wizerunki osób (przedszkolaków, uczniów,
rodziców, opiekunów) znajdujące się na zdjęciach z zabaw szkolnych, wycieczek, uroczystości szkolnych
i klasowych, na których sylwetka stanowi jedynie szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu mogą być
publikowane na stronie internetowej szkoły. Gdyby jednak w ocenie rodziców/opiekunów prawnych
opisane powyżej przetwarzanie danych w konkretnej sytuacji godziło w dobro dziecka,
rodzice/opiekunowie prawni mogą skorzystać z unormowań art. 21 ust. 1 RODO regulującego prawo do
sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją takiej osoby. W pozostałych przypadkach kiedy
administrator danych będzie chciał umieścić na stronie szkoły szczegółową informację
o uczniu (np. imię, nazwisko, wizerunek) odbędzie się to po wcześniejszym uzyskaniu zgody od rodziców.

......................................................... .............................................................

data i podpis ojca/opiekuna prawnego data i podpis matki/opiekuna prawnego


