Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 24/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr w Pszowie
z dnia 21.02.2022r.
WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY ……….… SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PSZOWIE
(wpisać klasę )

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
1. DANE KANDYDATA:
Imię/imiona i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
(w przypadku braku numeru PESEL – seria
i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)
Adres miejsca zamieszkania
2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA:
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numer
telefonu kontaktowego (o ile je posiada)
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numer
telefonu kontaktowego (o ile je posiada)
3. KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH SZKÓŁ:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanych)

4.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Uwaga:
Lp.

1.

Nazwa kryterium
Kontynuacja kształcenia w placówce
oświatowej znajdującej się w tej samej
miejscowości
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza
lub uczęszczało do wybranej szkoły

2.

Liczba
punktów
6

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium
Zaświadczenie dyrektora placówki,
do której uczęszczał kandydat

4

Oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego) o uczęszczaniu
rodzeństwa dziecka do wybranej
szkoły.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019
Nr 123 poz. 776)
Oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego ) o wielodzietności
rodziny kandydata.
Oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego) o samotnym
wychowaniu dziecka
Dokument poświadczający objęcie
dziecka piecza zastępczą
Zaświadczenie o zatrudnieniu
rodzica (opiekuna
prawnego)kandydata na terenie
Miasta Pszów.

3.

Niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego lub obojga
rodziców bądź rodzeństwa kandydata
(odpowiednio 2 pkt)

Max 6

4.

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina
wychowująca troje i więcej dzieci)

2

5.

Samotne wychowywanie kandydata przez
rodzica (opiekuna prawnego)

2

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

7.

Rodzic/-e (opiekunowie prawni) kandydata
są zatrudnieni na Terenia Miasta Pszów

2

1.

Dokumenty (pkt 4, poz. 1, 3, 6, 7) składane są w oryginale lub w postaci notarialnie poświadczanej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub też w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

2.

Oświadczenie (pkt. 4, poz. 2, 4, 5) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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 zeznań.

* Wielodzietność rodziny: oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
** Samotne wychowywanie dziecka: oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

…………………………………………………………..….
(data, podpisy rodziców/ prawnych opiekunów kandydata)

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie z siedzibą: ul. Niepodległości 99,
44-370 Pszów.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pszow.pl lub pisemnie na
ww. adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków
wynikających z ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu
wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. na podstawie art. 6 ust. 1
lit c) RODO oraz w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i c) RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana oraz Pani/Pana
podopiecznego danych osobowych jeśli podstawą ich przetwarzania była zgoda - art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
5. Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki oraz po tym czasie przez
okres wskazany w przepisach szczególnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione do żądania
dostępu do danych osobowych na podstawie prawa oraz podmioty, za pośrednictwem których administrator wykonuje
czynności oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu działalności takie jak firmy prawnicze, firmy
księgowe, firmy informatyczne itp.
7. Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 200-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego,
podanie pozostałych danych jest dobrowolne lecz ułatwiające kontakt i współpracę z administratorem.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek i płeć.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Oświadczam że zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

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

……………………………………..

miejscowość data

podpis rodzica/opiekuna prawnego

