
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOBIERNICACH  

NA ROK SZKOLNY 2019-2020 

 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

 

NAZWISKO 

 

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

IMIĘ / IMIONA 

 

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

                         PESEL 
(w przypadku braku nr PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu) 

Data  urodzenia 

 

 

           

Adres zamieszkania: 

 

 

 

 

2. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych, osoby sprawującej pieczę zastępczą) 

 

MATKA OJCIEC 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Adres zamieszkania: 

 

 

Adres zamieszkania: 

Telefon kontaktowy : 

 

Telefon kontaktowy : 

 

e-mail : e-mail : 

 

3.  WSKAZANIE PLACÓWKI NAJBARDZIEJ PREFEROWANEJ                                

(prosimy wpisać szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej) 
 

Prosimy wskazać placówkę preferowaną 

1. Szkoła Podstawowa w …………………………... 

2. Szkoła Podstawowa w ............................................ 

3. Szkoła Podstawowa w ............................................ 

 

4. KRYTERIA  REKRUTACYJNE – kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy Porąbka nr XXIV/193/2017  

z dnia 17 lutego 2017 w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły.  

(we wniosku proszę zaznaczyć wybraną sytuację rodzinną i dołączyć potwierdzające dokumenty) 

 

Lp. Kryterium 

Dokument potwierdzający spełnienie 

kryteriów 

 

1.  

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek 

w szkole, do której kandydat ubiega się  

o przyjęcie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata 

2.  Niepełnosprawność kandydata                                
Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 



niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 511 ze zm.) 

3.  
Droga kandydata do szkoły nie obwodowej 

jest krótsza niż do szkoły obwodowej 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

4.  
Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina 

wychowująca troje i więcej dzieci) 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 

wielodzietności rodziny kandydata 

5.  
Samotne wychowywanie kandydata przez 

rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata 

6.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

pisemnie na adres Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach na adres poczty elektronicznej 

sekretariat@spkobiernice.pl. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane dla potrzeb 

rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane będą 

udostępniane przez System Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałych jednostek 

wskazanych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane 

przez okres wskazany przepisami prawa. Osobom składającym aplikacje przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania swoich danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkiem wynikającym z  

ustawy Prawo oświatowe. Podanie danych jest konieczne do realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Niepodanie 

danych może podlegać sankcjom wynikającym z ustawy Prawo oświatowe. Na podstawie udostępnianych danych 

Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZAWARTYCH WE WNIOSKU 

 

Zgodnie z art. 233 k.k., będąc świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczamy, że 

podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczenia dołączone we wniosku mogą podlegać weryfikacji. 

 

 

 

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

data i podpis matki (opiekuna prawnego, 

osoby sprawującej pieczę zastępczą)  

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

data i podpis ojca (opiekuna prawnego, 

osoby sprawującej pieczę zastępczą)

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Ilość uzyskanych punktów................................... 

UZASADNIENIE 
..........................................................................................................................................................................................

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

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

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  .............................................................................................................  

zakwalifikowała / nie zakwalifikowała * w/w dziecko do Szkoły Podstawowej……………….…………………….  

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

Przewodniczący:  ...................................................... 

 

Członkowie:   ......................................................   

                                                          

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

 
* niepotrzebne skreślić 


