
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 27 marca 2016 roku, do godz. 16.00 w sekretariacie 
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Wniosek o przyjecie dziecka do pierwszej klasy  
Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej  z Oddziałami 

Integracyjnymi na rok szkolny 2016/2017 

 

Data złożenia wniosku:  Sposób dostarczenia wniosku: 

 

1. DANE DZIECKA:  

Imiona i nazwisko dziecka   

Data urodzenia 
 i miejsce urodzenia 

 

PESEL  

OBYWATELSTWO   

Miejsce 
 zamieszkania 

DZIECKA 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość  

Ulica/numer domu/numer mieszkania   

Kod pocztowy/poczta  

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania  
dziecka do szkoły.  

TAK   

NIE   

Informacje na temat szkoły  
obwodowej dziecka  

(adres placówki) 
 

2. DANE MATKI:  

Imię i nazwisko MATKI  

Dane kontaktowe MATKI 

Miejsce 
 zamieszkania 

Województwo   
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MATKI 
Powiat   

Gmina   

Miejscowość  

Ulica/numer domu/numer mieszkania   

Kod pocztowy/poczta  

Telefon kontaktowy   

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY RODZICA DOTYCZĄ DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY 

Miejsce pracy matki:  
 

Potwierdzenie miejsca pracy 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby 
upoważnionej 

Stanowisko  

Telefon do pracy   

3. DANE OJCA: 

Imię i nazwisko OJCA  

Miejsce 
 zamieszkania 

 OJCA 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość  

Ulica/numer domu/numer mieszkania   

Kod pocztowy/poczta  

Telefon kontaktowy  

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY RODZICA DOTYCZĄ DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY  

Miejsce pracy ojca:  
 

Potwierdzenie miejsca pracy 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby 
upoważnionej 

Stanowisko  

Telefon do pracy   

4. KRYTERIA REKRUTACJI  USTALONE PRZEZ GMINĘ (DLA DZIECKA SPOZA OBWODU) 

Lp. Kryteria 
Zaznaczyć 
 właściwie 

tak/nie 
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1.  

Rodzeństwo kandydata  do klasy pierwszej  uczęszczało 
wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły  podstawowej. 
Załącznik: 
Dane potwierdza Dyrektor na podstawie  dokumentacji będącej w 
posiadaniu danej  jednostki 

 

2.  

Kandydat  uczęszczał do oddziału przedszkolnego, 
przedszkola, lub innych form  wychowania przedszkolnego w 
obwodzie  danej  szkoły podstawowej. 
Załącznik: 
Oświadczenie rodziców/ rodzica 

 

3.  

W granicach obwodu szkoły podstawowej  znajduje się miejsce 
pracy przynajmniej  jednego z rodziców. 
Załącznik: 
Dokument potwierdzający zatrudnienie 

 

 
Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. 
2.  

 

 
 
UWAGI: 
1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we 
wniosku. 

2. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego 
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie 
spełnia danego kryterium.  

3. W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt. 2, dziecko zostanie 
skreślone z listy  zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.   

4. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami). 

5. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach 
do wniosku jest dyrektor szkoły. 

6. Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli dana szkoła prowadzona przez Gminę Gościno dysponuje wolnymi 
miejscami.  

 

  

Podpis matki  Podpis ojca  

Data wypełnienia wniosku   
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Specyfikacja załączonych WNIOSKÓW: 

Nr kolejny 
załącznika 

Nazwa załącznika Forma załącznika1 UWAGI 

Załącznik nr ......    

Załącznik nr ......    

Załącznik nr ......    

Załącznik nr ......    

 

 
Do wniosku dołączono łącznie ....... załączników.  

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
 

Podstawą prawną 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 (tj. Dz.U. z 2002 r.  poz.926 z późniejszymi zmianami) 
zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne jeśli 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. 
Przepisem takim jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7)   
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i art.27 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie 
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we 
wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.  
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. 
 
 
             
 ............................................                                            ............................................. 
            podpis matki                                                                     podpis ojca  

                                                 
1
 Forma załącznika: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia za zgodność z 

oryginałem, oświadczenie, zaświadczenie.  


