............................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzica (opiekuna) kandydata
............................................................................
............................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego
11 - 500 Giżycko
ul. Warszawska 39

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku
na rok szkolny 2017/2018
I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)1
1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata, w przypadku braku
PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość
Imię/imiona i nazwiska rodziców

Matki

(opiekunów) kandydata

Ojca

4.
Kod pocztowy
5.

6

Adres zamieszkania kandydata

Adres zamieszkania
rodziców (opiekunów)

6.

Adres poczty
elektronicznej
i numery telefonów
rodziców (opiekunów)
kandydata
(o ile je posiadają)

Matki
(opiekunki)
Ojca
(opiekuna)

Miejscowość
Ulica, numer domu (i)
mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, numer domu (i)
mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

1

1

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………
Data

……………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna kandydata

II. Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy publicznych
szkół
(Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanych)
1. Pierwszy wybór
...........................................................................................................................................
2. Drugi wybór
...........................................................................................................................................
3. Trzeci wybór
...........................................................................................................................................
III. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
zawartych w Uchwale nr XXXIII/21/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 lutego
2017r:- (w poniższej tabeli proszę informacyjnie zaznaczyć w odpowiednim polu znak „x”)
1.

Kandydat posiada rodzeństwo w szkole.

2.

Miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów kandydata znajduje
3 pkt.
się w obwodzie szkoły.

3.

Krewni, którzy wspierają rodzinę/prawnych opiekunów/ w opiece
nad kandydatem, zamieszkują w obwodzie szkoły.

3 pkt.

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego
w obwodzie szkoły.

2 pkt.

5.

Rodzice /prawni opiekunowie/ kandydata są absolwentami szkoły.

2

5 pkt.

1 pkt.

Oświadczenia wnioskodawcy dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Podstawą prawną ochrony danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych
w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust.2 pkt. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zgodnie z którymi przetwarzanie jest
dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt. 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania
uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art.
27 ust. 2 pkt. 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne,
jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby,
której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 .
Administratorem danych jest dyrektor szkoły.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane
podaję dobrowolnie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na
tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci
nieprzyjętych.
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń

.....................................
data

....................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy rodzica (opiekuna) kandydata

*- niepotrzebne skreślić
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