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Wypełnia jednostka 

Numer  

Data złożenia  

Godzina złożenia  

 

 

WNIOSEK 
o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej1) 

na rok szkolny 2019/2020 
 

 
I Dane identyfikacyjne kandydata 

Imię/imiona  

Nazwisko   

Data i miejsce urodzenia  

PESEL   

 
 
II Dane adresowe kandydata 

 Adres zamieszkania Adres zameldowania 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica/wieś   

Numer domu   

Numer lokalu   

 
 
III Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych. 

 Matka/Opiekunka prawna Ojciec/Opiekun prawny 

Imię i Nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres e – mail   
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Województwo   

Powiat   

Gmina   

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica/wieś   

Numer domu   

Numer lokalu   

 
 
IV Kryteria rekrutacji 

Lp. Kryteria podstawowe 
Zgłoszenie kryterium 

Tak Nie 

1. 
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny  
w szkole podstawowej, do której ma być przyjęty 
kandydat (10 pkt) 

  

2. 
Dogodne położenie szkoły podstawowej, do której ma 
być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego 
z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata (5 pkt) 

  

3. 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka 
wspierający rodziców (opiekunów prawnych)  
w zapewnieniu mu należytej opieki (5 pkt) 

  

 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium numer: ………..… 
 
 
V Oświadczenie dotyczące treści wniosku 
1. Oświadczam, iż wszystkie dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jednocześnie informuję, iż jestem świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia3) 

2. Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z zasadami rekrutacji wprowadzonymi przez Gminę 
Miasta Tarnowa, jako organ prowadzący oraz Dyrektora Szkoły, do której kierowany jest 
niniejszy wniosek.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę 
zobowiązana(-y) złożyć pisemne potwierdzenie woli przyjęcia w terminie podanym  
w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. 

4. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w obowiązującym terminie oznacza 
wykreślenie mojego dziecka z listy zakwalifikowanych, a tym samym utratę miejsca  
w szkole. 
 
 

 

…………..………………………………….                                              ………………………..………………………  
 (czytelny podpis Matki/Opiekunki prawnej)                                                    (czytelny podpis Ojca/Opiekuna prawnego) 
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VI Oświadczenie dotyczące danych osobowych 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  

i załącznikach w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego4) 
2. Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Marii 
Dąbrowskiej w Tarnowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Elżbietę Wójcik. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za 
pomocą poczty elektronicznej pod adresem e – mail: dyrsp11@umt.tarnow.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia4). 

4) Odbiorcami danych osobowych będą uprawnienie pracownicy Szkoły Podstawowej 
Integracyjnej nr 11 w Tarnowie. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 
międzynarodowej. 

6) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
celu, a następnie archiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału  
w procesie rekrutacji. 

8) Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 
poddawane procesowi profilowania. 

3. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa. 

 
 
…………..………………………………….                                              ………………………..………………………  
 (czytelny podpis Matki/Opiekunki prawnej)                                                    (czytelny podpis Ojca/Opiekuna prawnego) 
 
 
 
Tarnów, dnia …………………………………….  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1) zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) – „Postepowanie  

rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego” 

2) zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DZ. U. z 2016 r., poz. 380) – „Miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 

3) zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zmianami) – „Kto składając 

zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

4) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (RODO) 

mailto:dyrsp11@umt.tarnow.pl

