
 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁAZANACH  

 PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ BISKUPICE 

 dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 

 na rok szkolny 2022/2023 

             

 Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami    

             

 DANE OSOBOWE DZIECKA 

 PESEL*                       

 

*W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość   

 Imię   

 Nazwisko   

Data 

urodzenia 
  

  

             

 DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 Rodzic/opiekun prawny (niepotrzebne skreślić) 

 Imię   Nazwisko   

             

 DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 Telefon kontaktowy   

 

Adres e-mail (jeśli posiada) 
    

             

 DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 Rodzic/opiekun prawny (niepotrzebne skreślić) 

 Imię   Nazwisko   

             

 DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 Telefon kontaktowy   

 Adres e-mail (jeśli posiada)   

             

 WYBRANE PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE 

 Proszę wskazać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej    

 1   

 2   

 3   

             

             



             

             

             

             

             

 
KRYTERIA NABORU W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM      

             

 Należy zakreślić odpowiednią odpowiedź        

             

 Kryteria ustalone przez Organ prowadzący        

 1 W szkole obowiązek spełnia rodzeństwo dziecka TAK NIE 

 2 

Droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły obwodowej i nie 

przekracza 3 km. 
TAK NIE 

 3 
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej szkole. TAK NIE 

 4 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 
TAK NIE 

 5 
Rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły TAK NIE 

 6 

Przyjęcie dziecka nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów danej klasy 

w szkole. 
TAK NIE 

             

 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są:      

 1.  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych - załącznik nr 1    

             

 OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY - potwierdzenie prawdziwości złożonych danych 

             

 1.  Oświadczam/y, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.    

 2.  Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 

             

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią art.. 233 § 1 Kodeksu karnego i własnoręcznym podpisem 

potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

             

             

 

                          

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

         podpis matki/opiekunki prawnej                                            podpis ojca/opiekuna prawnego  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 
DECYZJA KOMISJI 

REKRUTACYJNEJ         

             

 Komisja rekrutacyjna          

             

 1. Zakwalifikowała/nie zakwalifikowała dziecka do klasy pierwszej.    

 2. W dniu ……………………………………… dziecko …………………………………………………… 

 zostało przyjęte/nie zostało przyjęte do klasy pierwszej.     

             

 

Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nieprzyjęcia dziecka do klasy pierwszej, należy wpisać 

powód negatywnej decyzji): 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

             

 Podpis przewodniczącego Komisji ………………………………………………. 

 Podpisy członków Komisji:         

 1. …………………...………………………..     

 2. …………………...………………………..     

 3. …………………...………………………..     

 

4. …………………...……………………….. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że: 

1.Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Łazanach, Łazany 103A, 32-020 Wieliczka, tel.: 12/250-61-55, email: sp.lazany@oswiata.eu, dalej „Szkoła”. 

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni pan Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły oraz po 

jego zakończeniu w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych szkoły na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. Podane dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w 

szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.  

6. Przysługuje Państwu prawo  dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 

z przepisami obowiązującego prawa.  

8. Podanie danych osobowych tanowi warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły. 

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom 

międzynarodowym. 

11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 

profilowania. 

 

 


