
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Rekrutacji 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2021
z dnia 22.02.202lr.

W niosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

W niosek o przyjęcie dziecka 
do Szkoły Podstawowej w Komornikach 

na rok szkolny 2021/2022

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do dnia 02 kwietnia br. do godz. 13.00 w szkole wskazanej w 

pozycji nr 1, tzw. szkole pierwszego wyboru.

Data złożenia wniosku: Sposób dostarczenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA

P E SE L

Imię/imiona

Nazwisko Data urodzenia

Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr mieszkania Kod pocztowy

DODATKOWE INFORMACJE 0  DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy 
zakreślić odpowiedź)

TAK NIE

Nr orzeczenia

Poradnia, która podała 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności)

Dodatkowe informacje 
o dziecku



WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(Kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)

Lp. Szkoła Podstawowa Adres szkoły

1. pierwszego wyboru

2. drugiego wyboru

3. trzeciego wyboru

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic Opiekun
prawny

Nie udzieli 
informacji

Nie żyje Nieznany Rodzic 
mieszka 
za granicą

Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon dom/komórka

Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic Opiekun
prawny

Nie udzieli 
informacji

Nie żyje Nieznany Rodzic 
mieszka 
za granicą

Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr m ieszkania Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon dom/komórka

Adres e-mail



KRYTERIA PRZYJĘĆ

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez dyrektora 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym

1. Niepełnosprawność kandydata 5pkt

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo dziecka 5pkt

3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 3pkt

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców 
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 2pkt
Razem uzyskanych punktów

Uwagi:
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

W przypadku braku potwierdzenia, wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.



Załącznik nr 3 
do Regulaminu Rekrutacji 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2021
z dnia 22.02.202lr.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach, 47-364 Strzeleczki, ul. Szkolna 4, (dalej jako „Szkoła") 
informuje, że:
• Adm inistratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Komornikach, 47-364 
Strzeleczki, ul. Szkolna 4, reprezentowana przez Pana Romana Nocoń -  Dyrektora
• Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Komornikach jest Pan Artur Jacek.
• W  razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z adm inistratorem za 
pośrednictwem adresu mailowego: sekretariat@ pspkomorniki.pl, tel. 774668561.
• Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dzieci przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych.
• Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 
niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dzieci jest ustawowym 
obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/Pana im ion i nazwiska, miejsca zamieszkania (adresu do korespondenci), 
numer telefonu, adres e-mail, imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka, daty urodzenia, PESEL, miejsca zamieszkania. 
W  pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą upoważnieni 
pracownicy Szkoły lub inne osoby działające z upoważnienia Szkoły, do których zadań należy rekrutacja uczniów 
lub podmioty, którym Szkoła powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. 
uzasadniony interes Szkoły.
• Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, których przetwarzanie odbywa się na podstawie 
wyrażonej zgody. Operacje na Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 
przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym 
prawem.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
• Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani organizacji m iędzynarodowej.
• Szkoła nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka 
zautomatyzowanych decyzji, w  tym w oparciu o profilowanie.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka 
na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci 
nieprzyjętych.

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO.

*** niepotrzebne  skreślić (Data i podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego)

mailto:sekretariat@pspkomorniki.pl


PESEL dz iecka :...................................................................

Imię/imiona dziecka :.........................................................................

Nazwisko dziecka :................................................................

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do 
szkoły.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

Komorniki, dnia
pieczątka i podpis dyrektora


