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Wniosek  

o przyjęcie dziecka spoza obwodu  
do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny …………………… 

 
Proszę o przyjęcie dziecka wg  kolejności: 

(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną) 

Nazwa i adres placówki 

1. 
 
 

2.  

3.  

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA Adres zamieszkania 

imię   nazwisko   

ulica  nr domu/nr mieszkania  

data urodzenia   kod pocztowy i miejscowość  

miejsce urodzenia  PESEL*)  
*) w przypadku braku numeru PESEL – podaje się serię oraz numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 

DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

Adres zamieszkania 
ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  adres e-mail  

telefon komórkowy  telefon stacjonarny  
 
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

Adres zamieszkania 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  adres e-mail  

telefon komórkowy  telefon stacjonarny  
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KRYTERIA PRZYJĘĆ 
 we właściwej rubryce (Tak/Nie) przy każdym z kryteriów należy wstawić znak X 

– na podstawie uchwały Nr XXX/221/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. 

Lp. Kryterium 
Dokument 

potwierdzający 
spełnianie kryterium 

Tak Nie 

1. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej 
szkole  
– 5 punków 

oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów 

  

2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której składany 
jest wniosek 
 – 5 punktów 

oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów 

  

3. kandydat mieszka w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z 
obwodem szkoły, do której składany jest wniosek  
– 3 punkty 

oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów 

  

4. kandydat mieszka na terenie Gminy Więcbork 
– 2 punkty 

oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów 

  

 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

………………………………… 
 

……………………………….. 
 

………………………………… 
data podpis matki/opiekuna prawnego podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
w związku z postępowaniem rekrutacyjnym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 niniejszym informuje się,                     
co następuje:  
1. Administratorem danych osobowych jest placówka szkoła podstawowa przyjmująca wniosek. Kontakt                

z Inspektorem danych osobowych: dane dostępne na stronie internetowej placówki. 
2. Cel przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu przyjęcia ucznia 

do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
3. Przekazywanie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem innych 

instytucji upoważnionych z mocy prawa i uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie odrębnych 
przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla szkoły (systemy informatyczne 
oraz teleinformatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe). 

4. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  nie dłużej 
niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszczać będzie do danej szkoły - art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).  

5. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora, a w przypadku podania numeru 
telefonu również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba zainteresowana posiada prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy 
ochrony danych osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia 
ucznia do pierwszej klasy szkoły podstawowej.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 

 


