Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie dziecka
do Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7
im. Juliana Tuwima w Bielawie
na rok szkolny 2021/2022
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca 2021 r. br. do godz. 1500
W szkole wskazanej w pozycji nr 1 tzw. szkole pierwszego wyboru.
Data złożenia wniosku:
Sposób dostarczenia wniosku:
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica
Nr domu/ nr
mieszkania
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA

Dzielnica*

Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica
Nr domu/ nr
mieszkania

Dzielnica*

Kod pocztowy*

Kod pocztowy*

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(należy zakreślić odpowiedź)
Nr orzeczenia
Poradnia, która podała orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)

TAK

NIE

Przedszkole do którego uczęszcza
dziecko
Dodatkowe informacje o dziecku
WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców 1
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.
Szkoła Podstawowa

Adres szkoły

1. pierwszego wyboru
2. drugiego wyboru
1

Zgodnie z art. 20 t ust. 1 pkt5 Ustawy o Systemie Oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych
publicznych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że
Wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe
zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka
za
granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica
Nr domu/ nr
mieszkania

Dzielnica*
Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe
zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Rodzic
mieszka
za
granicą

Gmina*

Miejscowość*

Ulica
Nr domu/ nr
mieszkania

Dzielnica*
Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
*oznaczone pola wymagane
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz
poinformowania o wynikach kwalifikacji. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową
nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2 oświadczam, że
(należy wybrać właściwe kryterium):
1. W Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie obowiązek szkolny spełnia
rodzeństwo……………………………………………w klasie………………......
/imię i nazwisko ucznia, które uczy się w ESP7/
/podać klasę/
2. Kandydat (dziecko) …………………………………………zamieszkuje poza
/imię i nazwisko kandydata/
obwodem szkoły, ale jest zameldowany na obszarze Gminy Bielawa.
3. …………………………………………………………….objęte jest pieczą zastępczą
/imię i nazwisko kandydata/
(należy dołączyć decyzję właściwego sądu lub inny dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z uchwałą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)
4. ………………………………………………wychowuje się w rodzinie wielodzietnej
/imię i nazwisko kandydata/
w której wychowuje się ………………………………….dzieci.
/dotyczy trojga i więcej dzieci/

2

Zgodnie z art. 20t ust, 6 Ustawy o Systemie Oświaty, oświadczenia wymagane, jako
potwierdzające spełnienia przez kandydatów kryteriów rekrutacyjnych składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadom
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla
potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami
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) [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] i ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o przysługującym mi
prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
1. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, rozdział 6 obejmującymi zasady rekrutacji do
szkół podstawowych oraz przepisami wykonawczymi.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Ekologiczna Szkoła
Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima, os. Włókniarzy 10, 58-260 Bielawa, tel. 74/645-22-30,
74/646-45-15.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 74/645-22-30 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sp7_szkola@wp.pl.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130
ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej oraz
wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust.
1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także
art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji
postępowania rekrutacyjnego.

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi
informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego
wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. *
9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy
wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych na podstawie art. 20 RODO.
10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1
i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że
nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.
11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie
danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny
organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.
12. Podanie danych osobowych zawartych w treści wniosku oraz dołączenie stosownych dokumentów
jest obligatoryjne i znajduje podstawę w przepisach ustawy Prawo oświatowe.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

………………………….………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………….
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

* Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych,
nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla
którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
PESEL dziecka: …………………………………………….
Imię dziecka: …………………………………………….….
Nazwisko dziecka: ………………………………………….
Dyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie potwierdza, że przyjął wniosek
o przyjęcie dziecka do szkoły i wprowadził do systemu przyjmowania wniosków.

Bielawa, dn. …………………..

………………
pieczątka i podpis dyrektora

KRYTERIA PRZYJĘĆ
UWAGA! Tę część wypełnia Komisja Rekrutacyjna powołana w Ekologicznej Szkole
Podstawowej nr 7 w Bielawie
Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez dyrektora
w uzgodnieniu z organem prowadzącym
Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której
1.
składany jest wniosek.
Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest
2.
mieszkańcem Gminy Bielawa.
3. Kandydat (dziecko) objęte jest pieczą zastępczą.
4.

Kandydat (dziecko) znajduje się w rodzinie wielodzietnej.

RAZEM PKT. REKRUTACYJNYCH

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii
Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach niniejszym
wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii organizowanych w Ekologicznej Szkole
Podstawowej nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie.

………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

