
  
 

Załącznik 2 

 do regulaminu rekrutacji do kl. I Szkoły Podstawowej 

 im Jana Pawła II w Sulikowie 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w 

Sulikowie na rok szkolny 2019/2020 
 

 

 

Część I: Dane dziecka i jego rodziców  

Pola  zaznaczone (*) są obowiązkowe. 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA  

PESEL* 
 

 
          

Imię*  Drugie imię* 

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia*  

ADRES ZAMIESZKANIA  

Województwo*  Ulica *  

Powiat *  Nr domu/ *  

Gmina Ulica*  Nr mieszkania*  

Miejscowość *  Kod pocztowy*  

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Opiekun 

(właściwe zakreślić) 

 

Matka/prawna opiekunka  

 
 Ojciec/ prawny opiekun  

Imię*   

Nazwisko*   

                                                            ADRES ZAMIESZKANIA  

Gmina*   

Miejscowość*   

Kod pocztowy*   

Ulica*   

Nr domu/ nr 

mieszkania* 
  

Telefon 

/dom/komórka* 
  

Adres e-mail   

 
*oznaczone pola wymagane 

 

 

Wypełnia szkoła  
Data złożenia          



  
 

KRYTERIA ORGANU PROWADZACEGO  

przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x” 

Wypełnia wnioskodawca Wypełnia komisja 

Drugi  etap  postępowania rekrutacyjnego 

Kryteria Organu Prowadzącego obowiązujące w Gminie 

Sulików -  zawarte w Uchwale Nr XIV/117/16  Rady Gminy 

Sulików z dnia 27 stycznia  2016 r.) potwierdzeniem spełnienia 

kryterium jest wstawienie znaku „X” w kolumnie 2 proszę  dołączyć  
do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

Nazwa załącznika do wniosku, potwierdzającego spełnieni kryterium 

1 2 3 4 

Rodzeństwo kandydata realizuje naukę w szkole 

podstawowej lub gimnazjum albo uczęszcza do 

przedszkola na terenie Gminy Sulików. 

 Oświadczenie rodziców/ opiekunów (Załącznik 3)  

Kandydat odbywa roczne przygotowanie 

przedszkolne na terenie Gminy Sulików. 

 

 Oświadczenie rodziców/opiekunów (Załącznik 4)  

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się  

na terenie Gminy Sulików 

 

 Oświadczenie rodziców/opiekunów (Załącznik 5)  

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu 

mu należytej opieki. 

 

 Oświadczenie rodziców/opiekunów (Załącznik 6)  

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie ustalonych kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie 

uwzględnia danego kryterium 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA 

 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
 
 

…………………………………………………….                                                   ……………………………………………………… 
( czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)                                                                                 ( czytelny podpis ojca /prawnego/opiekuna) 

 

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych 
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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana rodzica / uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w 
Sulikowie z siedzibą w Sulikowie przy ul. Zgorzeleckiej 28, tel: (75) 778 73 53, mail: sekretariat@spsulikow.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Sulikowie możliwy jest pod adresem email: iod@ecrklex.pl.  

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 
danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 

r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w 
celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  

i wychowawczych w placówce. 

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  
we Wrocławiu. 

5. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

6.  Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

http://www.niemce.pl/media/userfiles/niemce.pl/aktualnoci/2016/luty/Uchwaa_nr_IV-40-2015_RGN.pdf
http://www.niemce.pl/media/userfiles/niemce.pl/aktualnoci/2016/luty/Uchwaa_nr_IV-40-2015_RGN.pdf
mailto:sekretariat@sulikow.pl
mailto:iod@ecrklex.pl

