Załącznik nr 2

WNIOSEK
o przyjęcie kandydata do klasy ………………………… o profilu* …………………………………………………………….
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
(dla uczniów spoza obwodu naszej szkoły)

Dane kandydata:
Imiona ………………………………………………………

Nazwisko ………………………………………………………

Data urodzenia …………………………………….
PESEL

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane osobowe matki:
Imiona ………………………………………………………

Nazwisko ……………………………………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………
E‐mail ………………………………………………………………… nr tel. ………………………………………………………..

Dane osobowe ojca:
Imiona ………………………………………………………

Nazwisko ………………………………………………………

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………..
E‐mail ………………………………………………………………… nr tel. ………………………………………………………..

Dane szkoły, której obwód obejmuje miejsce zamieszkania dziecka:
Pełna nazwa szkoły …………………………………………………………..………………………………………………………

Kryterium

Liczba
punktów

Wymagane dokumenty

1. Niepełnosprawność kandydata

10 p

2. Samotne wychowywanie

10 p

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane
ze wzg. Na niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu
(dokumenty mogą być składane
w oryginale albo w postaci kopii
poświadczonej za zgodność
z oryginałem) oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu
dziecka (załącznik nr 3)
Oświadczenie rodzica
o wielodzietności rodziny
kandydata (załącznik nr 4)
Oświadczenie rodzica /opiekuna
prawnego o zatrudnieniu w
miejscu znajdującym się w
obwodzie danej szkoły
(załącznik nr 5)
Oświadczenie rodzica o miejscu
zamieszkania krewnych
kandydata wspierających
rodziców w zapewnieniu mu
należnej opieki (załącznik nr 6)
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o spełnianiu
obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego
(załącznik nr 7)
Oświadczenie rodzica/ opiekuna
prawnego o realizacji obowiązku
szkolnego w danej szkole przez
rodzeństwo kandydata (załącznik
nr 8)
Oświadczenie rodzica/ opiekuna
prawnego o zatrudnieniu lub
studiowaniu w systemie
dziennym(załącznik nr 9)

lub członka rodziny kandydata

kandydata przez rodzica

3.

Wielodzietność rodziny
kandydata

9p

4.

Miejsce pracy jednego z
rodziców/ opiekunów prawnych
znajduje się w obwodzie szkoły

9p

5.

W obwodzie szkoły
zamieszkują krewni kandydata
wspierający rodziców w
zapewnieniu mu opieki

7p

6.

Uczęszczanie kandydata do
oddziału przedszkolnego danej
szkoły

5p

7.

Realizowanie obowiązku
szkolnego w danej szkole przez
rodzeństwo kandydata

5p

8.

Kandydat obojga rodziców/
opiekunów prawnych
pracujących lub studiujących w
systemie dziennym

5p

Wstaw X
jeśli
dotyczy

* Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych kryteriów.

Oświadczenie dotyczy treści wniosku:
Oświadczam, iż podane w niniejszym wniosku wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz przepisami
wykonawczymi. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy
wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do jednostki będę
zobowiązana/zobowiązany potwierdzić wolę korzystania z usług jednostki w terminie podanym
w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej
wymienionym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w jednostce.

Ostrołęka, ……………………………..
(data)

…….……..…………………………………………………………………….
(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami) administratorami danych są jednostki, wymienione we
Wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z
2015r. poz. 2156 ze zmianami). Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym
może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do jednostki lub brakiem możliwości
skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. zapisu dziecka do jednostki.

Ostrołęka, ……………………………..
(data)

…….……..…………………………………………………………………….
(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych (w tym utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, mojego dziecka) zbieranych przez
Szkołę Podstawową nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015. 2135, z późn. zm.)
Dane te przetwarzane są w celu:
a) promowania osiągnięć edukacyjnych dziecka, w szczególności na stronie internetowej szkoły, w gablotach
informacyjnych w budynku szkoły, w folderach i materiałach reklamujących szkołę poprzez zamieszczenie
imienia i nazwiska oraz klasy;
b) publikowania osiągnięć i wyróżnień oraz przekazywania relacji z udziału w różnych uroczystościach,
konkursach, turniejach, imprezach szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, ogólnopolskich
oraz międzynarodowych w lokalnej prasie i portalach internetowych poprzez zamieszczenie imienia
i nazwiska oraz klasy;
c) zamieszczania wizerunku dziecka w szczególności na stronie internetowej szkoły i w gablotach
informacyjnych w budynku szkoły poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska oraz klasy.
Ponadto wyrażam zgodę na dokonywanie niezbędnych czynności przez pielęgniarkę szkolną w zakresie
pełnionych przez nią funkcji, w tym zwłaszcza udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych, wymienionych w lit. a i lit. b oświadczenia, także po
ukończeniu przez ucznia szkoły.

W związku z powyższym mam świadomość celu zbierania tych danych, prawie wglądu do danych dziecka oraz
możliwości ich poprawiania

Ostrołęka, ……………………………..
(data)

…….……..…………………………………………………………………….
(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

*Informacja dla rodziców dotycząca profili klas:
1. oddziały ogólnodostępne dla uczniów klas I‐VIII
2. oddział sportowy o profilu piłki siatkowej dla uczniów klasy IV
3. oddział integracyjny dla uczniów klasy IV
4. klasa I taneczna

