
  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM MARII KONOPNICKIEJ W SOSNOWICACH   

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

   

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię/imiona  

 

Nazwisko  

Data urodzenia    

 

Miejsce urodzenia  

PESEL            

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA   

Gmina    Miejscowość  

Kod pocztowy    Ulica  

Nr domu    Nr mieszkania  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU   

Dane i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego, 
do którego dziecko uczęszczało 

 

 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Imię: Imię: 

Nazwisko: Nazwisko: 

Adres zamieszkania 

kod pocztowy: 

miejscowość: 

ulica: 

nr domu: 

Adres zamieszkania 

kod pocztowy: 

miejscowość: 

ulica: 

nr domu: 

Tel. kontaktowy: Tel. kontaktowy: 

Adres e-mail: Adres e-mail: 

 

Kryteria ustalone Uchwałą Nr  XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku 

w  sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

do  publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów 

   

  

 

 

L.p. Kryteria postępowania rekrutacyjnego 

Odpowiednio 

zaznaczyć 

znakiem X 

Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1.   Kandydat jest mieszkańcem Gminy Brzeźnica   20 Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych   

2.   

Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w wybranej szkole lub 

przedszkola wchodzącego w skład zespołu  

 15 Potwierdza dyrektor na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu danej jednostki   

3.   

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej 

szkoły  

 15 Potwierdza dyrektor na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu danej jednostki     

4.  

Miejsce pracy co najmniej jednego 

rodzica/opiekuna prawnego kandydata znajduje 

się na terenie Gminy Brzeźnica  

 10  Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych 



OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH 
  

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Dyrektora Szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. 

3. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 s późn.zm): 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Sosnowicach 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@brzeznica.pl. 

3) Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z 

Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do momentu 

przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany 

odrębnymi przepisami. 

6) W okresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje 

niemożność rozpatrzenia wniosku. 

  

 

 

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

 (miejscowość, data)       (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)   

  

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu  .............................   

   

a) zakwalifikowała  dziecko do klasy pierwszej 

 

Uzyskana ilość punktów: ......................... 

   

b) nie zakwalifikowała dziecka do klasy pierwszej  z powodu : 

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

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

  

Uzyskana ilość punktów: ………… 

   

   

Podpisy członków Komisji: 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….   

mailto:iod@brzeznica.pl

