Biłgoraj, dnia............................2022 r.

...........................................................
Imiona i nazwiska wnioskodawcy

...........................................................
Adres do korespondencji

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (3-4 latki) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi
Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju na rok szkolny 2022/2023
I. Dane osobowe dziecka i rodziców
Imię (imiona) i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
PESEL dziecka (w przypadku braku numeru
PESEL, serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Adres miejsca zamieszkania dziecka
Adres miejsca zameldowania dziecka
(wpisać, jeżeli jest inny niż zamieszkania)

Imiona i nazwiska rodziców dziecka /
prawnych opiekunów
Adres zamieszkania rodziców dziecka

matki

ojca

(kod pocztowy, miejscowość ulica , nr domu/nr lokalu)

Telefon kontaktowy rodziców
Adres poczty elektronicznej

Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu od godz. …...... do godz. ...........
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki,
zobowiązany jest wpisać nazwy i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.
1. Pierwszy wybór.........................................
2. Drugi wybór .............................................
3. Trzeci wybór ..............................................

II. Informacje dodatkowe o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach
do wniosku potwierdzających ich spełnianie

Lp. Kryterium
1.
2.

Załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Spełnienie
kryterium
znak „x”

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik nr 1)
Wielodzietność
rodziny kandydata
Niepełnosprawność Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
kandydata
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z
art.76a §1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.)

3.

Niepełnosprawność Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
jednego z rodziców równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o
kandydata
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011r. nr 127, poz.721 z późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kpa odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4.

Niepełnosprawność Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
obojga rodziców
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o
kandydata
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011r. nr 127, poz.721 z późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kpa odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
rodzeństwa
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o
kandydata
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011r. nr 127, poz.721 z późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kpa odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica.

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata
w rodzinie

Pełnomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kpa odpis lub
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wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z
piecza zastępczą
dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z
2013r. poz.135, z 2012r. poz.1519 oraz z 2013r.poz.154i 866)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kpa odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez opiekuna prawnego kandydata

III. Informacje o spełnianiu kryteriów lokalnych ustalonych przez organ prowadzący
Załączone dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium

Lp.

Kryterium

1.

Dzieci, zamieszkałe w odległości do 3 km
Oświadczenie składającego wniosek
od Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju
(załącznik nr 2 pkt 1)
Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej
Potwierdza Dyrektor
nr 1 w Biłgoraju …………………………………………………
……………………………………………………………………

2.

Spełnienie
kryterium znak „x”

(imię i nazwisko rodzeństwa i klasa do której uczęszcza rodzeństwo)

3.

4.

5.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju
znajduje się do 3 km od miejsca pracy rodziców lub opiekunów
prawnych kandydata
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju
znajduje się do 3 km od miejsca zamieszkania innych
opiekunów kandydata (dalszej rodziny kandydata
wspomagającej rodziców w sprawowaniu opieki)
Rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność
gospodarczą na terenie Miasta Biłgoraj

Oświadczenie składającego wniosek
(załącznik nr 2 pkt 2)
Oświadczenie składającego wniosek
(załącznik nr 2 pkt 3)
Dokument potwierdzający (np.
zaświadczenie z zakładu pracy)

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
SKŁADANE DO WNIOSKU ZAŁĄCZNIKI

Kolejny numer
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika1

Uwagi

1.
2.
3.
4.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Biłgoraj, dnia..................................2022 r.

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

..……………………………..................

czytelny podpis matki / opiekuna prawnego kandydata

czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego kandydata

Biłgoraj dnia...................................2022 r.

...........................................
podpis przyjmującego wniosek

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,
str. 1-88), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 1
im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez email: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły na podstawie art. 150 i art. 151
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w przypadku podania we wniosku danych
szczególnej kategorii, jak dane o zdrowiu/niepełnosprawności (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych
z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są
1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie
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4.
5.

6.

7.
8.

proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i
konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).
Zebrane dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zgodnie
z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
takim jak np. organ prowadzący oraz podmiotom zapewniającym serwis i utrzymanie systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu (podmioty przetwarzające).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; decyzje o Państwa danych
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika wprost z ustawy Prawo oświatowe. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić przyjęcie dziecka do Szkoły.
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