Załącznik nr1

ZGŁOSZENIE DZIECKA
do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły
na rok szkolny 2021/2022
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich

Dane osobowe dziecka
1. Nazwisko i imiona ………..…………………….............……………………...……………………............................……….
2. Data urodzenia.………………………...............................................…………………………………………………..………
3. PESEL kandydata…………………….................................................……………………………...............................
4. W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość....................................................................................................................
5. Adres zamieszkania kandydata …..…………................................................………………………………………....
………..………………………………………………………...................................................……….................................…
6. Adres zameldowania kandydata …..………................................................…………………………………………..
………..………………………………………………………….....................................................……...............................…

Dane rodziców/prawnych opiekunów
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka
1. Nazwisko i imię………………………….…………….....................................................………………………………….…
2. Adres zamieszkania……………………………………….......................................................………………………….…
3. Numer telefonu kontaktowego………………………..................................................……………………………..…
4. Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………………………………………..

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka
1. Nazwisko i imię………………………….…………………….......................................................………………………..…
2. Adres zamieszkania……………………………………………........................................................………………………
3. Numer telefonu kontaktowego………………………...............................................………....…………………….…
4. Adres poczty elektronicznej..................................................................................................................

………..…………………………………………………………
(Data przyjęcia zgłoszenia)

......................……............................…
(Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIA
1. Droga dziecka do szkoły przekracza / nie przekracza 3 km.
2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznej szkole, o której mowa w art. 2 pkt
7 ustawy o systemie oświaty, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczowychowawczych przekazuję istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie lub rozwoju
psychofizycznym dziecka.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane
dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji
Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we
Wniosku.
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
5. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,
niezwłocznie powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
6. Informuję, że wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły został złożony do szkół:
1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
......................…….................................…
( Podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem.

i

Przyjmuję do wiadomości, że:
1)

Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich , z którym można się

2)

skontaktować dzwoniąc na nr. 14 6340754 lub pisząc na adres mailowy: sp.wkoszyce@interia.pl
Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich można skontaktować się dzwoniąc na nr

782974835 lub pisząc na adres mailowy: firma.tomaszpilch@onet.pl .
Dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodziców przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 Rozporządzenia
o
ochronie danych osobowych „RODO” przez Administratora dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
4) Dane osobowe ucznia, jego rodziców przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub do czasu wycofania
zgody.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia i/lub jego rodziców w części, w której wymagana jest zgoda skutkuje
zaprzestaniem ich przetwarzania przez administratora. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy Prawa Oświatowego /
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669)./
7) Dane osobowe dziecka, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane jego rodziców mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
8) Dane Pani/Pana oraz Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
10) Brak powyższej zgody uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.

3)

………………………………
(Data)

………………….…………………………………
( Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik nr2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem tej szkoły
na rok szkolny 2021/2022
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich

Dane osobowe dziecka
1. Nazwisko i imiona ………..…………………….............……………………...……………………...................................…
2. Data urodzenia.…………………………..…………...............................................……………………………………………
3. PESEL kandydata1 ………………….................................................……………………………...............................
4. Adres zamieszkania kandydata …..…………................................................………………………………………….
………..………………………………………………………...................................................………..............................…….
5.

Adres

zameldowania

kandydata

(jeśli

jest

inny

niż

adres

zamieszkania)

..........…………………………………….....................................................……...............................………………………

Dane rodziców/prawnych opiekunów
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka
1. Nazwisko i imię………………………….…………….....................................................……………………………….…..
2. Adres zamieszkania……………………………………….......................................................……………………….……
3. Numer telefonu kontaktowego………………………..................................................…………………………….…
4. Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………………………………………..
Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka
1. Nazwisko i imię………………………….…………………….......................................................………………………….
2. Adres zamieszkania……………………………………………........................................................………………………
3. Numer telefonu kontaktowego………………………...............................................………....…………………….…
4. Adres poczty elektronicznej...................................................................................................................

………..………………………………
( Data przyjęcia zgłoszenia)

1

......................……..............................…
(Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

. W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

OŚWIADCZENIA
7. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznej szkole, o której mowa w art. 2 pkt 7
ustawy o systemie oświaty, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczowychowawczych przekazuję istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie lub rozwoju
psychofizycznym dziecka.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

8. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane
dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji
Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we
Wniosku.
9. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
10. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,
niezwłocznie powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
11. Informuję, że wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły został złożony do szkół:
1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......................…….................................…
( Podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem.

i

Przyjmuję do wiadomości, że:
11) Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich , z którym można się
skontaktować dzwoniąc na nr 14 6340754 lub pisząc na adres mailowy: sp.wkoszyce@interia.pl

12) Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich można skontaktować się dzwoniąc na nr
782974835 lub pisząc na adres mailowy: firma.tomaszpilch@onet.pl .

13) Dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodziców przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 Rozporządzenia
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

o
ochronie danych osobowych „RODO” przez Administratora dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
Dane osobowe ucznia, jego rodziców przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub do czasu wycofania
zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia i/lub jego rodziców w części, w której wymagana jest zgoda skutkuje
zaprzestaniem ich przetwarzania przez administratora. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy Prawa Oświatowego /
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669)./
Dane osobowe dziecka, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane jego rodziców mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
Dane Pani/Pana oraz Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
Brak powyższej zgody uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.

…………………………………..
( Data)

……………………………………………………
( Podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik nr 3

Koszyce Wielkie, …………………………
(data)

…………………………………
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

…………………….................
( adres zamieszkania)

……………………................

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……………………………………………..……
(imię i nazwisko kandydata)

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich na rok szkolny 2021/2022.

………………..………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik Nr 4

……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY
KANDYDATA

Oświadczam, że mój syn/córka ………………………………………..wychowuje się
w wielodzietnej rodzinie.
Rodzina liczy …………. dzieci oprócz kandydata.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2.

Koszyce Wielkie, …….…...…
(miejscowość, data)

2

….……………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).

Załącznik Nr 5

……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
KANDYDATA

Oświadczam, że mój syn/córka ………………………………………..posiada orzeczenie o
niepełnosprawności.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia3.

Koszyce Wielkie, ……………
(data)

…………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
3

Załącznik Nr 6

……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
RODZICA KANDYDATA

Oświadczam, że posiadam orzeczenie o niepełnosprawności.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia4

Koszyce Wielkie, ……………
(data)

…………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
4

Załącznik Nr 7

……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OBOJGA RODZICÓW KANDYDATA

Oświadczam, że oboje rodziców syna/córki ………………………………………..posiada
orzeczenie o niepełnosprawności.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia5

Koszyce Wielkie, ……………
(data)

…………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
5

Załącznik Nr 8

……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
RODZEŃSTWA KANDYDATA

Oświadczam,

że

rodzeństwo

syna/córki

……………………………………..posiada

orzeczenie o niepełnosprawności.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia6.

Koszyce Wielkie, ……………
(data)

…………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
6

Załącznik nr 9

..………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………..
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM
WYCHOWYWANIU KANDYDATA

Oświadczam, że samotnie wychowuję* syna/córkę ………………………………………….. .

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia7.

Koszyce Wielkie, ……………….
(data)

…………….……………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

7

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Załącznik nr 10

Koszyce Wielkie, ……………………
data

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

…………………….……..................
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Oświadczam/ oświadczamy, że moim/naszym miejscem zamieszkania jest:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia8

………………..………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
8

Załącznik Nr 11
Koszyce Wielkie, …………………

…………………………………
imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………..................
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO PRZEDSZKOLA
W KOSZYCACH WIELKICH

Oświadczam,

że

moje

dziecko………………….…………………………

ubiegające się w roku szkolnym 2021/2022 o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich
uczęszczało do Publicznego Przedszkola w Koszycach Wielkich w roku szkolnym 2020/2021.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia9.

………………..………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

9 Oświadczenia składa

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).

Załącznik Nr 12

Koszyce Wielkie, …………………

…………………………………
imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………..................
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA

Oświadczam, że moje dziecko .................................................................................ubiegające się
w roku szkolnym 2021/2022 o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich posiada
rodzeństwo kontynuujące naukę we wskazanej we wniosku szkole podstawowej, w roku szkolnym na
który prowadzona jest rekrutacja.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia10.

………………..………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
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Załącznik Nr 13

Koszyce Wielkie, ……………………
data

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

…………………….……..................
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
KREWNYCH KANDYDATA W OBWODZIE SZKOŁY

Oświadczam, że krewni (babcia, dziadek) mojego dziecka ……….……………………..………………
(imię i nazwisko )

ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich na rok szkolny
2021/2022 zamieszkują w obwodzie tejże szkoły.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia11

………………..………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
11

