
                                                       Data przyjęcia zgłoszenia: ............................... 

 

Wniosek  kandydata spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej                                                                                 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu                                                                                                           

na rok szkolny 2022/2023  

 

1.Dane kandydata: 

Imiona i nazwisko kandydata  
Data i miejsce urodzenia  

PESEL kandydata 
 

 
Adres miejsca zamieszkania 

 
 

 

 
2.Dane rodziców/opiekunów kandydata: 

Imię i nazwisko matki / opiekunki   
Adres miejsca zamieszkania 

 
 

 

 
Adres poczty elektronicznej  
Numery telefonów kontaktowych   

 

Imię  i nazwisko ojca  / opiekuna   
Adres miejsca zamieszkania 

 
 

 
Adres poczty elektronicznej  
Numery telefonów kontaktowych   
 

1. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 
2. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość ,w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Informacja o spełnianiu obowiązujących kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej ustalonych zarządzeniem  nr Or 0050.4.2022 Wójta Gminy Murów                       

z dnia 27 stycznia 2022r. *) przy każdym z kryteriów proszę wstawić znak X we właściwej rubryce                  

(Tak lub Nie) i dołączyć stosowne oświadczenie.  Jeśli w którymkolwiek kryterium zaznaczą Państwo 

TAK, należy dołączyć dokument potwierdzający  spełnianie danego kryterium (oświadczenie rodzica 

/prawnego opiekuna dziecka). 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów do publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Murów                  

w roku szkolnym 2022/2023 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 

Nr Or 0050.4.2022 Wójta Gminy 

Murów z dnia 27.01.2022r 

 

Kryterium Tak Nie Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

Liczba punktów możliwych 

do uzyskania  

Rodzeństwo kandydata realizuje 

obowiązek szkolny w wybranej 

szkole. 

  Oświadczenie rodziców/      

opiekunów prawnych 

5 

Miejsce pracy rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka znajduje się               

w obwodzie szkoły. 

  Oświadczenie rodziców/ 

opiekunów prawnych 

4 

W obwodzie szkoły 

zamieszkują krewni kandydata, 

wspierający rodziców/ 

opiekunów prawnych                  

w  zapewnieniu mu należytej 

opieki po szkole. 

  Oświadczenie rodziców/ 

opiekunów prawnych 

3 

 

4.Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o kandydacie (dane podawane dobrowolnie, będą 

przetwarzane na podstawie wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych zgody) 

 

Rodzaj informacji o kandydacie 
informacja o stanie zdrowia  
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej   
potrzeba szczególnej opieki  
stosowana dieta  
zalecenia lekarskie  
 

1. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w celu 

zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznej szkole podstawowej odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły 

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

2. W przypadku dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dotyczących: stanu zdrowia, 

stosowanej diety oraz informacji nt. rozwoju psychofizycznego dziecka, zawartych w niniejszym wniosku, 

w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, podczas 

pobytu w szkole. 
 

Zagwiździe  dnia ..................                                             

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

 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka  

 



 

5. Uwagi i prośby rodziców 

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

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

Oświadczenie dotyczące treści wniosku: 

Pouczenie: 

Kodeks karny: (art.. 233. § 1.271) Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub                  

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 1a.272). Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082) składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:                         

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’. 

 

………………………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis matki/opiekunki)                                                             (czytelny podpis ojca/ opiekuna) 

 
 

 
5. Klauzula informacyjna  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych ze 

zgłoszeniem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

2. Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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/WE2016/679, dalej 

RODO , informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa                                    

w Zagwiździu                                                                                                                                                                                         

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu , którym jest Katarzyna Glatki  –                              

tel.774214503, e-mail :  n6pspzagwizdzie@murow.pl 

3) Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz Waszego dziecka w celu:                                              

 przeprowadzenia procedury przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej  na podstawie art. 133 i art. 

150  Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO; 

 zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez 

Państwa zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO. 

4) Dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania 

edukacji dziecka i przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o narodowym zakresie archiwalnym i 

archiwach, a w poszczególnych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych oraz wycofania zgody. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz dziecka, 

prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany). 

7) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

przed jej cofnięciem. 

8) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa . 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z prowadzoną procedurą przyjęcia dziecka  

do pierwszej klasy szkoły podstawowej, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją 

niepodania tych danych będzie brak możliwości zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki. 

 

 


