ZARZĄDZENIE Nr 16.2021
WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA
z dnia 27 stycznia 2021r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenie i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy
pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.
poz.713 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Określam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Określam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej do szkoły podstawowej na rok szkolny
2021/2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3.
Określam wzór wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej do szkoły
podstawowej na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenie powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz dyrektorom
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia.
§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeo i stronach
internetowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia.
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16.2021r.
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 stycznia 2021r.
……………………………………..….……………………..…….
Imi ę i na zwi s ko wni os koda wcy – rodzi ca ka ndyda ta
…………………………………..…………………………….………….
Adres do kores pondencji w s pra wa ch rekruta cji

Dyrektor
………………………………………………
………………………………………………

Wniosek o przyjęcie dziecka
do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 1
I. Dane osobowe kandydata i rodziców2
(Tabelę należy wypełnid komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

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 tożsamośd
Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata

Ma tki

4.
Ojca
Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
5.

Mi ejs cowoś d

rodziców i kandydata 3

Ul i ca
Numer domu /numer mi es zka ni a
Tel efon do konta ktu

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Ma tki
Adres poczty el ektroni cznej
Tel efon do konta ktu
Ojca
Adres poczty el ektroni cznej

1

Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się,
jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1 -5 należy podad obowiązkowo, natomiast podanie
danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a
następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
3
Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału prze dszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ar t. 25
Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
2

II.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne 4
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa s kładania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publ i cznej
jednostki, zobowiązany jest wpisad nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy s zkol e, i nnej formy
5
wychowa ni a przeds zkol nego w kol ejnoś ci od na jba rdzi ej do na jmni ej preferowa nych

1. Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego

……………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/oddziału przedszkolnego

2. Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego

……………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/oddziału przedszkolnego

3. Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego

……………………………………………………………………………………………………………
adres przedszkola/oddziału przedszkolnego

III.

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 6

*), Jeżeli chcesz by komisja rekruta cyjna wzi ęła pod uwa gę s pełni a ni e da nego kryteri um, w kol umni e czwa rtej tego
kryteri um, napisz TAK i zgodnie z i nstrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające s pełni a ni e
tego kryteri um

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak*)

2

3

4

L.p.

1

1.

4

Wielodzietnośd
rodziny
kandydata

7

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zgodnie z art. 156 ust. 1 w ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, może byd złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolny).
5
Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkol i,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podad.
6
Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymieni one
w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartośd.
7
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznao. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznao.

2.

Niepełnosprawno
śd kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawnośd lub orzeczenie o niepełnosprawności lub 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 (tekst jedn.: Dz.
U. z 2019 poz. 1172 z późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r. poz. 2096.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodnośd z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

4.

5.

8

Niepełnosprawno
śd
jednego z
rodziców
kandydata

Niepełnosprawno
śd
obojga rodziców
kandydata

Niepełnosprawno
śd
rodzeostwa
kandydata

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w
8
rodzinie

7.

Objęcie
kandydata pieczą
zastępczą

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1172 z
późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez rodzica
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1172 z
późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.:Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez rodzica
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1172 z późn.
zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez rodzica
kandydata

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
9
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) odpis lub wyciąg z
dokumentu lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez rodzica
kandydata

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)

Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wyc howywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
9
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest
w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygore m
odpowiedzialności karnej.

Do wniosku dołączam dokumenty10 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie
…………..….
IV.

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej
tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium
Zgłoszenie
L.p.
Kryterium
kryterium do
*)
oceny Tak
1

2

1.

Dziecko, którego rodzeostwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły
podstawowej

2.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie/ pracują lub prowadzą działalnośd
gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne, lub uczą się w trybie dziennym.

3.

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata /prawnych opiekunów dziecka korzystanie
przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin
przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

4.

Dziecko z placówki opiekuoczo-wychowawczej lub dziecko z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim, lub wsparciem asystenta rodziny.

3

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane
oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………
Pouczenie:
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym11.

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)
INFORMUJEMY, ŻE:
1. Admi nis tra tora mi da nych os obowych przetwa rza nych w ra ma ch proces u rekruta cji s ą przeds zkol a /i nne formy
wychowa nia przedszkolnego wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata, wskazane w II częś ci wni os ku.
2. Konta kt z i nspektorem ochrony danych u każdego Administratora (w każdej placówce) jest możliwy przy użyci u da nych
10

Zgodnie z art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów
11
Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm .) - kto, składając zeznanie
mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

konta ktowych placówki, należy pamięta d, i ż powyżs ze da ne s łużą wyłączni e do konta ktu w s pra wa ch zwi ąza nych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i ni e udzi el a i nforma cj i
dotyczących przebi egu rekruta cji .
Da ne os obowe ka ndyda tów ora z rodzi ców l ub opi ekunów pra wnych ka ndyda tów będą przetwa rza ne w cel u
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w a rt. art. 130 us t 1 us tawy Pra wo oświatowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 1148 ze zm.) na podstawie art. 6 us t. 1 l it. c ora z art. 9 us t. 2 l it. g RODO, w związku z a rt. 149 i 150 us tawy z
dni a 14 grudnia 2016 r. Pra wo oświatowe, określającego zawartośd wni os ku o przyjęci e do przeds zkol a ora z wyka z
za łącza nych dokumentów potwi erdza jących s pełni a ni e kryteri ów rekruta cyjnych, a rt. 127 us t. 1, us t. 4 i us t. 14,
określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci ni epełnos pra wnych, a ta kże a rt. 160, który okreś l a za s a dy
przechowywa ni a da nych os obowych ka ndyda tów i dokumenta cji pos tępowa ni a rekruta cyjnego.
Odbi orcą da nych os obowych za wa rtych we wni os ku może byd: upra wni ony podmi ot obs ługi i nforma tycznej
dos tarczający i obsługujący s ystem rekruta cyjny na pods ta wi e umowy powi erzeni a przetwa rza ni a da nych, orga n
prowa dzący w za kresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkol nego, orga ny a dmi ni s tra cji publ i cznej
upra wni one do uzys ka ni a ta ki ch i nforma cji na pods ta wi e przepi s ów pra wa .
Da ne os obowe ni e będą przeka zywa ne do pa os twa trzeci ego a ni do orga ni za cji mi ędzyna rodow ej.
Da ne będą przechowywane przez okres wskaza ny w a rt. 160 us ta wy Pra wo oś wi a towe, z którego wyni ka , że da ne
os obowe kandydatów zgroma dzone w cel a ch pos tępowa ni a rekruta cyjnego ora z dokumenta cja pos tępowa ni a
rekruta cyjnego s ą przechowywa ne ni e dłużej ni ż do kooca okres u, w którym dzi ecko korzys ta z wychowa ni a
przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddzi a l e przeds zkol nym w publ i cznej s zkol e pods ta wowej l ub
publicznej i nnej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane os obowe ka ndyda tów ni eprzyjętych zgroma dzone w
cel a ch postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkol u l ub w s zkol e, przez okres roku, chyba że na
rozs trzygnięcie dyrektora przedszkola, l ub s zkoły została wniesiona skarga do s ądu a dministracyjnego i pos tępowa ni e
ni e zos ta ło za kooczone pra womocnym wyroki em.
Rodzi com lub opiekunom prawnym kandydata przys ługuje prawo dostępu do danych osobowych ka ndyda ta , żąda ni a
i ch s pros towa ni a l ub us uni ęci a . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji. Pona dto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreś l onych
w a rt. 18 RODO.
W ra ma ch procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na pos ta wi e a rt. 6 us t. 1 l i t. e) l ub f) RODO, za tem prawo do
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
Jedyną podstawą prawną przetwa rza ni a da nych w proces i e rekruta cji do przeds zkol a /i nnej formy wychowa ni a
przedszkolnego jest a rt. 6 ust. 1 l it. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie a rt. 20 RODO.
W toku przetwa rza ni a da nych na potrzeby proces u rekruta cji ni e dochodzi do wyłączni e za utoma tyzowa nego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w a rt. 22 us t. 1 i us t. 4 RODO – ża dne decyzje dotyczące
przyjęci a do pl a cówki ni e za pa da ją a utoma tyczni e ora z że ni e buduje s i ę ja ki chkol wi ek profi l i ka ndyda tów.
Rodzi com lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji
na rusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia s kargi do orga nu na dzorczego, zgodni e z a rt. 77
RODO, gdy uzna ją, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest
Generalny Inspektor Ochrony Da nych Os obowych (ul . Sta wki 2, 00-193 Wa rs za wa ), a jeś l i w przys złoś ci zos ta łby
12
powoła ny i nny orga n na dzorczy, to ten orga n będzi e wła ś ci wy do rozpa trzeni a s ka rgi .
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi
jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego
oraz umożliwia korzystanie z uprawnieo wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to w szczególności z przepisów
wskazanych w pkt 3. Poda nie danych zawa rtych we wni os ku jes t koni eczne dl a udzi a łu w proces i e rekruta cji do
przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów)
da nych potwierdzających s pełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, a by zos ta ły
wzi ęte pod uwa gę.

Za poznałam się/zapoznałem s ię z treścią powyższych pouczeo. Oś wiadczam, że podane i nforma cje s ą zgodne ze s ta nem
fa ktycznym.

…………………………………………
(Miejscowośd, data)
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…………………………..………………………………………
(Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata)

Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu
rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa
oświatowego.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 16.2021
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 stycznia 2021 r.
..................................................................................….

Imi ę i na zwi s ko wni os koda wcy - rodzi ca ka ndyda ta
………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji w s prawach rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w………………………………………………..

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej 13
I. Dane osobowe kandydata i rodziców {tabelę należy wypełnid komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami)
1.
2.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

3.

w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamośd

4.

Imiona i nazwiska rodziców kandydata

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata

Ma tki
Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres miejsca zamieszkania
kandydata14

Mi ejs cowośd
Ul i ca
Numer domu/numer mieszkania
Kod pocztowy

6.

7.

Adres miejsca zamieszkania rodziców Mi ejs cowośd
2
Ul i ca
kandydata

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata - o ile
je posiadają

Numer domy/ numer
mi eszkania
Tel efon do
konta ktu
Ma tki
Adres poczty
el ektronicznej
Tel efon do
konta ktu
Ojca
Adres poczty
el ektronicznej

Pouczenie
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.15
13

14

15

Zgodnie z art.133 ust. l ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), do klasy pierwszej szkoły
podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowośd, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.
Zgodnie z art. 233. §1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

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)
INFORMUJEMY, ŻE:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Admi nistratorami danych osobowych przetwarzanych w ra mach procesu rekrutacji są s zkoły pods ta wowe wyb ra ne
przez rodzi ców/opi ekunów pra wnych ka ndyda ta .
Konta kt z i nspektorem ochrony danych u ka żdego Admi ni s tra tora (w ka żdej pl a cówce) jes t możl i wy przy użyci u
da nych kontaktowych pl a cówki ; na l eży pa mi ęta d, i ż powyżs ze da ne s łużą wyłączni e do konta ktu w s pra w a ch
zwi ązanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udzi el a
i nforma cji dotyczących przebi egu rekruta cji .
Da ne os obowe ka ndyda tów ora z rodzi ców l ub opi ekunów pra wnych ka ndyda tów będą przetwa rza ne w cel u
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w a rt. art. 130 us t 1 us tawy Pra wo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 ze zm.) na pods ta wi e a rt. 6 us t. 1 l i t. c ora z a rt. 9 us t. 2 l i t. g RODO, w zwi ązku z a rt. 149 i 150
us ta wy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra wo oświatowe, określającego zawartośd zgłoszenia dzi ecka do kl a s y pi erws zej
s zkoły pods ta wowej ora z a rt. 160, który okreś l a za s a dy przechowywa ni a da nych os obowych ka ndyda tów i
dokumenta cji pos tępowa ni a rekruta cyjnego.
Odbi orcą da nych os obowych za wa rtych we wni os ku może byd: upra wni ony podmi ot obs ługi i nforma tycznej
dos tarczający i obsługujący s ystem rekrutacyjny na podstawie umowy powi erzeni a przetwa rza ni a da nych, orga ny
a dmi ni s tra cji publ i cznej upra wni one do uzys ka ni a ta ki ch i nforma cji na pods ta wi e przepi s ów pra wa .
Da ne os obowe ni e będą przeka zywa ne do pa os twa trzeci ego a ni do orga ni za cji mi ędzyna rodowej.
Da ne będą przechowywane przez okres wskazany w a rt. 160 us tawy Pra wo oś wi a towe, z którego wyni ka , że da ne
os obowe kandydatów zgromadzone w ce l a ch pos tępowa ni a rekruta cyjnego ora z dokumenta cja pos tępowa ni a
rekruta cyjnego s ą przechowywa ne ni e dłużej ni ż do kooca okres u, w którym uczeo uczęs zcza do da nej s zkoły
pods tawowej, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowani a rekruta cyjnego s ą
przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora s zkoły została wniesiona ska rga do
s ądu a dmi ni s tra cyjnego i pos tępowa ni e ni e zos ta ło za kooczone pra womocnym wyroki em.
Rodzi com lub opiekunom prawnym kandyd ata przys ługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żąda ni a
i ch s pros towa ni a l ub us uni ęci a . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji. Pona dto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w a rt. 18 RODO.
W ra ma ch procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie a rt. 6 ust. 1 l i t. e) l ub f) RODO, za tem prawo do
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w proces i e rekruta cji do s zkoły jes t a rt. 6 us t. 1 l i t. c) RODO, ni e
przys ługuje pra wo do przenos zeni a da nych na pods ta wi e a rt. 20 RODO.
W toku przetwarzania da nych na potrzeby proces u rekruta cji ni e dochodzi do wyłączni e za utoma tyz owa nego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w a rt. 22 us t. 1 i ust. 4 RODO – ża dne decyzje dotyczące
przyjęci a do pl a cówki ni e za pa da ją a utoma tyczni e ora z że ni e buduje s i ę ja ki chkol wi ek profi l i ka ndyda tów.
Rodzi com lub opiekunom prawnym ka ndyda ta , w przypa dku podejrzeni a , że przetwa rza ni e da nych w proces i e
rekruta cji narusza obowiązujące przepisy pra wa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie
z a rt. 77 RODO, gdy uzna ją, że przetwarzanie i ch da nych os obowych na rus za przepi s y RODO. W Pol s ce orga nem
na dzorczym jes t Genera l ny Ins pektor Ochrony Da nych Os obowych (ul . Sta wki 2, 00-193 Wa rs za wa ), a jeś l i w
przys złoś ci zos ta łby powoła ny i nny orga n na dzorczy, to ten orga n będzi e wła ś ci wy do rozpa trzeni a s ka rgi 16.
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi
jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły.

Za poznałam się/zapoznałem s ię z treścią powyższych pouczeo. Oś wiadczam, że podane i nforma cje s ą zgodne ze s ta nem
fa ktycznym.

…………………………………….
(Miejscowośd, data)
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……………………….…………………………………………………….
(Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata)

Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu
rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa
oświatowego.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o miejscu zamieszkania

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczam o zamieszkiwaniu w …............................................................................................
następujących członków rodziny kandydata:
1. Imię i nazwisko matki kandydata ……………………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………..……………………………………………………..
2. Imię i nazwisko ojca kandydata …………………………………………………………
Adres zamieszkania: ………………….…………………………………………………......
3. Imię i nazwisko kandydata ……..…………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………….……………………………………………………

………..…………………….
Da ta

………………………..……………………………….
Czytel ny podpis osoby s kładającej oświadczenie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16.2021
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 stycznia 2021 r.
………………………………………………………………………………
Imi ę i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
…………………………………..…………………………………………
Adres do korespondencji w s prawach rekrutacji

Dyrektor
…………………………………………
…………………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ17
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w …………………….………………………..
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców18

(Tabelę należy wypełnid komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

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
tożsamośd
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

4.
5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Ma tki
Ojca
Kod pocztowy
Mi ejs cowośd
Ul i ca
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Ma tki

Ojca

17

Tel efon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Tel efon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje
się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podad obowiązkowo, natomiast podanie
danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrut acji, a
następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
18

II. Informacja dodatkowa o dziecku
1. Opinia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o specyficznych
trudnościach dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
3. Szkoła obwodowa (proszę podad nazwę i adres szkoły)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący
*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium,
na pi s z TAK i dołącz do wni os ku oś wi a dczeni e potwi erdza jące s pełni a ni e tego kr yteri um

L.p.

Kryterium

Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak*)

2

3

1
1.
2.
3.

Rodzeostwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do danej szkoły
podstawowej
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej
Rodzic/prawny opi ekun/ pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalnośd
gospodarczą w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane
oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……..……
Pouczenie:
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktu alnym
stanem faktycznym19.

19

Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) - kto, składając zeznanie
mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

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 osobowy ch
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)
INFORMUJEMY, ŻE:
1. Admi nistratorami danych osobowych przetwarzanych w ra mach procesu rekrutacji są s zkoły wybra ne przez rodzi ców
ws ka za ne we wni os ku.
2. Konta kt z i nspektorem ochrony danych u każdego Administratora (w każdej placówce) jest możliwy przy użyci u da nych
konta ktowych s zkoły; na l eży pa mi ęta d, i ż powyżs ze da ne s łużą wyłączni e do konta ktu w s pra wa ch zwi ąza nych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i ni e udzi el a i nforma cji
dotyczących przebi egu rekruta cji .
3. Da ne os obowe ka ndyda tów ora z rodzi ców l ub opi ekunów pra wnych ka ndyda tów będą przetwa rza n e w cel u
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w a rt. art. 130 us t 1 us tawy Pra wo oświatowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 910 ze zm.) na podstawie art. 6 us t. 1 l it. c ora z art. 9 us t. 2 l it. g RODO, w związku z a rt. 149 i 150 us ta wy z
dni a 14 grudnia 2016 r. Pra wo oświatowe, określ a jącego za wa rtoś d wni os ku o przyjęci e do kl a s y pi erws zej s zkoły
pods tawowej oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, a rt. 127 us t.
1, us t. 4 i us t. 14, określającego s posób organizowania i kształcenia dzieci ni epełnos pra wnych, a ta kże a rt. 160, który
określa zasady przechowywa ni a da nych os obowych ka ndyda tów i dokumenta cji pos tępowa ni a rekruta cyjnego.
4. Odbi orcą da nych os obowych za wa rtych we wni os ku może byd: upra wni ony po dmi ot obs ługi i nforma tycznej
dos tarczający i obsługujący s ystem rekrutacyjny na pods ta wi e umowy powi erzeni a przetwa rza ni a da nych, orga ny
a dmi ni s tra cji publ i cznej upra wni one do uzys ka ni a ta ki ch i nforma cji na pods ta wi e przepi s ów pra wa .
5. Da ne os obowe ni e będą przeka zywa ne do pa os twa trzeci ego a ni do orga ni za cji mi ędzyna rodowej.
6. Da ne będą przechowywane przez okres wskaza ny w a rt. 160 us ta wy Pra wo oś wi a towe, z którego wyni ka , że da ne
os obowe kandydatów zgroma dzone w cel a ch pos tępowa ni a rekruta cyjnego ora z dokum enta cja pos tępowa ni a
rekruta cyjnego są przechowywane nie dłużej niż do kooca okresu, w którym uczeo uczęszcza do danej publicznej s zkoły,
za ś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego s ą przechowywa ne
w s zkol e, przez okres roku, chyba że na rozs trzygni ęci e dyrektora s zkoły zos ta ła wni es i ona s ka rga do s ądu
a dmi ni s tra cyjnego i pos tępowa ni e ni e zos ta ło za kooczone pra womocnym wyroki em.
7. Rodzi com lub opiekunom prawnym kandydata przys ługuje prawo dostępu do danych osobowych ka ndyda ta , żąda ni a
i ch s pros towa ni a l ub us uni ęci a . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji. Pona dto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreś l onych
w a rt. 18 RODO.
8. W ra ma ch procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na pos ta wi e a rt. 6 us t. 1 l i t. e) l ub f) RODO, za tem prawo do
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9. Jedyną podstawą prawną przetwa rza ni a da nych w proces i e rekruta cji do s zkoły jes t a rt. 6 us t. 1 l i t. c) RODO, ni e
przys ługuje też pra wo do przenos zeni a da nych na pods ta wi e a rt. 20 RODO.
10. W tra kci e przetwarzania da nych na potrzeby proces u rekruta cji ni e dochodzi do wyłączni e za utoma tyzowa nego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w a rt. 22 us t. 1 i us t. 4 RODO – ża dne decyzje dotyczące
przyjęci a do pl a cówki ni e za pa da ją a utoma tyczni e ora z że ni e buduje s i ę ja ki chkol wi ek profi l i ka ndyda tów.
11. Rodzi com lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji
na rusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia s kargi do orga nu na dzorczego, zgodni e z a rt. 77
RODO, gdy uzna ją, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest
Generalny Inspektor Ochrony Da nych Os obowych (ul . Sta wki 2, 00-193 Wa rs za wa ), a jeś l i w przys złoś ci zos ta łby
powoła ny i nny orga n na dzorczy, to ten orga n będzi e wła ś ci wy do rozpa trzeni a s ka rgi 20.
12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi
jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz umożliwia korzystanie z uprawnieo
wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Poda ni e da nych
za wa rtych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do szkoły, na tomiast podanie (w tym dołączeni e
s tos ownych dokumentów) danych potwierdzających s pełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekruta cji
jes t koni eczne, a by zos ta ły wzi ęte pod uwa gę.
Za poznałam się/zapoznałem s ię z treścią powyższych pouczeo. Oś wiadczam, że podane i nforma cje s ą zgodne ze s ta nem
fa ktycznym.

……………..…………………………………
(Miejscowośd, data)
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………………………………………………………………………
(Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata)

Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu
rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują p rzepisy Prawa
oświatowego.

