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Wniosek o przyjęcie dziecka  

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu  

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej  w Szkole Podstawowej 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu  od dnia ……………………….. r. 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL dziecka lub numer innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 
           

 

Adres zamieszkania1 
 

kod pocztowy poczta miejscowość ulica nr domu nr lokalu 

   

 

   

 
 

2. Dane dotyczące rodziców /opiekunów prawnych dziecka/ 

 matka/opiekun prawny 

 

ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko 

 

  

Adres zamieszkania 

 

  

Numery telefonów do 

natychmiastowego kontaktu 

z rodzicami lub opiekunami 

  

 

 
3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawych: 

Inne szkoły,  do których został złożony wniosek o przyjęcie dziecka  - nazwa i adres: 

Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

1  Art. 26 §1 Kodeksu Cywilnego: „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest 

miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało 

powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej”. 
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4 . Oświadczam, że: 

1) wszystkie dane zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej są prawdziwe i zgodne 

ze stanem faktycznym; 

2) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku o przyjęcie 

dziecka do klasy pierwszej; 

5.  Oświadczenia i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1) oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną opisaną w pkt.6  

 6. Przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Drogi rodzicu/opiekunie prawny dziecka 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu, 
adres: Zagórze 81, 32-005 Niepołomice, tel. (12) 281-89-90, email: szkola@spzagorze.nazwa.pl Kontakt  
z naszym IOD umożliwiamy pod adresem  
e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.  

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań 

• rekrutacja dzieci  i uczniów do placówki 

• przygotowanie placówki na ich pobyt. 
3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych, ich sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania i usunięcia 

danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też 
w interesie publicznym), wniesienie sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie publicznym), cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody. 

4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa).  

5. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach rekrutacyjnych uzyskają 
Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem http://spzagorze.pl/rodo/ oraz na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu głównym do budynku szkoły i przedszkola 

6. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki nastąpi zmiana celu przetwarzania danych i będziemy 
przetwarzać Państwa dane i dziecka w celach:  

• dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

KRYTERIA PRZYJĘĆ  

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych określone w uchwale 

Rady Miejskiej w Niepołomicach nr XIX/277/16 a dnia 5 maja 2016 r. 

1.  dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 

 

100 pkt 

 

2. do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo dziecka 100 pkt 

3. droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej  

i nie przekracza 3 km. 

80 pkt 

              

4 

 

 

dziecko zamieszkuje na terenie gminy Niepołomice 50 pkt 

 

5. wielodzietność rodziny 40 pkt 

 

 

mailto:szkola@spzagorze.nazwa.pl
mailto:iod@pq.net.pl
http://spzagorze.pl/rodo/
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• promocji jednostki. 
Dane do nowych celów przetwarzania pozyskamy z dokumentacji rekrutacyjnej, z bazy centralnej SIO lub 
bezpośrednio od rodziców (opiekunów prawnych). 

7. W nowych celach przetwarzania będą przysługiwały analogiczne prawa jak opisane w pkt. 3 i 4. 
8. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach dydaktycznych, 

opiekuńczych, wychowawczych i promocyjnych uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod 

adresem http://spzagorze.pl/rekrutacja-2020-2021-oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do 

budynku szkoły i przedszkola 
 

 

Do wniosku dołączam załącznik: oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły 

podstawowej prowadzonej przez gminę Niepołomice.  

 

Pouczenie: 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, iż 

podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i mam świadomość skutków złożenia 

fałszywego zeznania. 

2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie  

( brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będzie 

rozpatrywany. 

 

                              ……..………, ……..……………..…… 
         (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru  przez placówkę wniosku wraz z załącznikami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spzagorze.pl/rekrutacja-2020-2021
http://spzagorze.pl/rekrutacja-2020-2021
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Decyzja komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dziecka do 

klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Zagórzu 

 

 

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu/dniach ………………………….............. 
 

1. zakwalifikowała dziecko do udziału w rekrutacji ……………. 

2. nie zakwalifikowała dziecka rekrutacji z powodu :  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ogólna liczba uzyskanych punktów w rekrutacji:    

 

Komisja rekrutacyjna  

 

1. podjęła decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej  ……………. 

2. podjęła decyzję o nieprzyjęciu dziecka do klasy pierwszej, z powodu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej 

 

 

 

 

 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji:                                             Podpisy członków Komisji:      

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

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

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

 

 

 

 

 

Zagórze, dnia………………… 

 

 


