Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika
w Dąbrowie Górniczej
ul. Mireckiego 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022
Proszę wypełnić czytelnie - komputerowo lub pismem drukowanym.
DANE DZIECKA*
Imię/imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Pesel
Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania
Szkoła, do której powinno uczęszczać dziecko wg adresu
zameldowania (nr szkoły, miasto)
DANE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA*
Imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania
Telefon
kontaktowy
DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA*
Imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania
Telefon
kontaktowy
1

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas
pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Lp.

1.

2.

KRYTERIUM

Liczba
punktów

Kandydat realizuje obowiązek
przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu w zespole szkolnoprzedszkolnym, w którego skład
wchodzi szkoła pierwszego
wyboru w roku szkolnym
poprzedzającym rozpoczęcie nauki
w szkole

5 pkt

Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do szkoły pierwszego wyboru w
roku szkolnym, w którym
kandydat rozpoczyna naukę

4 pkt

Dokument niezbędny do
potwierdzenia kryterium

PKT
PRZYZ
NANE*

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

tak
nie
odmowa

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

tak
nie
odmowa

3.

Krewni kandydata wspierający
rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki
zamieszkują w obwodzie szkoły
pierwszego wyboru

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

3 pkt
tak
nie
odmowa

4.

Miejsce pracy jednego z rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzica
(opiekuna prawnego) samotnie
wychowującego dziecko znajduje
się w obwodzie szkoły pierwszego
wyboru

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

3 pkt
tak
nie
odmowa
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5.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

2 pkt
tak
nie
odmowa

6.

Niepełnosprawność kandydata

2 pkt
tak
nie
odmowa

7.

Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

2 pkt
tak
nie
odmowa

8.

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

2 pkt
tak
nie
odmowa

9.

Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

2 pkt
tak
nie
odmowa

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
niepełnosprawność lub
orzeczenie o
niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej ora zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j.
Dz.U. z 2016.,poz.2046,
z późn.zm.)
Orzeczenie 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 (.j.
Dz.U. z 2016.,poz.2046,
z późn.zm.)
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub
orzeczenie 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 2016 r., poz. 2046,
z późn. zm.)
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10.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

2 pkt
tak
nie
odmowa

11.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

2 pkt
tak
nie
odmowa

Prawomocny wyrok sądu
orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz o
niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego
rodzicem
Dokument poświadczający
objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz.U. z 2016 r., 575
z późn. zm.)

*wypełnia Komisja Rekrutacyjna
INNE INFORMACJE O DZIECKU

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 60, z późn. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektora
szkoły, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji
rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych
oświadczeniach.

………………………………………………………..
(podpis matki / opiekuna prawnego)

……………………………………………..
(podpis ojca / opiekuna prawnego)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
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)
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, ul. Mireckiego 1.
Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mireckiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub pocztą elektroniczną,
na adres: szkolap3@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do Szkoły, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie
danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak uniemożliwi przyjęcie dziecka do Szkoły.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do
wnioskowania o posiadaniu przez osobę fizyczną określonych cech.
Zgodnie z przepisami przysługuje:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
4) prawo do przeniesienia danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa, takich jak organ prowadzący lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

…………………………………………………..
(podpis matki / opiekuna prawnego)

……………………………………………
(podpis ojca / opiekuna prawnego)

…..…………..……...........................………..
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O NAUCE RELIGII / ETYKI
Wyrażam życzenie, aby moje dziecko (proszę zaznaczyć wybraną opcję)





uczęszczało na naukę religii
uczęszczało na naukę etyki w grupie międzyoddziałowej
uczęszczało na naukę religii i etyki w grupie międzyoddziałowej
nie uczęszczało ani na religię, ani na etykę

…………………………………………………..

……………………………………………

(podpis matki / opiekuna prawnego)

(podpis ojca / opiekuna prawnego)

Do wniosku załączam:
1.
2.
3.
4.

................................................................................
................................................................................
……………………………………………………..
……………………………………………………..
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……………….……………………..…………
imię i nazwisko rodzica/rodziców

Dąbrowa Górnicza, dn. …………………………………….

……………………….…………………..……
ulica, nr domu/nr mieszkania
………………………….……………………..
kod, miejscowość
………………………….……………………..
nr telefonu

OŚWIADCZENIE
o realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego kandydata do Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej
Oświadczam/y,
że jestem/jesteśmy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ………………..…………………..,
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczającego w roku szkolnym 2020/2021 do
Oddziału Przedszkolnego ……………………..………………………...w Dąbrowie Górniczej.

……………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/rodziców)
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