
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Rekrutacji 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2022
z dnia 21.02.2022r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka 
do Szkoły Podstawowej w Komornikach 

na rok szkolny 2022/2023

W ypełniony wniosek należy złożyć w  term in ie do dnia 01 kw ietnia 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

PESEL

Im ię/im iona

Nazwisko Data urodzenia

M iejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

W ojewództwo Powiat

Gm ina M iejscowość

Ulica

Nr dom u/nr m ieszkania Kod pocztowy

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specja lnego (należy 
zakreślić odpowiedź)

TAK NIE

Nr orzeczenia

Poradnia, która podała 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specja lnego

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności)

Dodatkowe inform acje 
o dziecku



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

Lp. Szkoła Podstawowa Adres szkoły

1. p ierwszego wyboru

2. drugiego wyboru

3. trzeciego wyboru

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(w łaściwe zakreślić)

Rodzic Opiekun
prawny

Nie udzieli 
informacji

Nie żyje N ieznany Rodzic 
m ieszka 
za granicą

Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

W ojewództwo Powiat

Gmina M iejscowość

Ulica

Nr dom u/ nr m ieszkania Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE WIATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon dom /kom órka

Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Opiekun
(w łaściwe zakreślić)

Rodzic Opiekun
prawny

Nie udzieli 
inform acji

Nie żyje Nieznany Rodzic 
m ieszka 
za granicą

Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W ojewództwo Powiat

Gmina M iejscowość

Ulica

Nr dom u/ nr m ieszkania Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon dom /kom órka

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, wyrażani zgodę na wykreślenie dziecka z listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.



Załącznik nr 3 
do Regulaminu Rekrutacji 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2022
z dnia 21.02.2022r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlam entu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679  z dn ia 27 kw ie tn ia  
2016 r. w  spraw ie ochrony osób fizycznych w  związku z prze tw arzaniem  danych osobow ych i w  spraw ie 
sw obodnego przepływ u tak ich  danych oraz uchylenia dyre k tyw y 95 /46 /W E  (ogólne rozporządzenie o ochron ie  
danych) D yrekto r Szkoły Podstawowej w  Kom ornikach, 47-364 Strzeleczki, ul. Szkolna 4, (dale j jako  „Szkoła") 
in fo rm u je , że:
• A dm in is tra to rem  Pana/Pani danych osobowych je s t Szkoła Podstawowa w  Kom ornikach, 47-364 
Strzeleczki, ul. Szkolna 4, reprezentow ana przez Pana Romana Nocoń -  Dyrektora
• Inspektorem  ochrony danych w  Szkole P odstawowej w  Kom ornikach je s t Pan A rtu r Jacek.
• W  razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo m ożliwość kon taktu  z adm in is tra to rem  za
pośredn ic tw em  adresu m ailow ego: sekre ta ria t@ pspkom orn ik i.p l, te l. 774668561.
• Pani/Pana dane osobow e oraz dane osobow e Pani/Pana dzieci prze tw arzane będą w  celu 
przeprowadzenia postępow ania rekru tacyjnego, na podstaw ie  art. 6 ust. 1 pk t a) i c) ogólnego rozporządzenia o 
ochron ie  danych.
• Pani/Pana dane osobow e oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetw arzane (przechow yw ane) przez okres 
n iezbędny do zakończenia procesu rekru tac ji.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dzieci jes t ustaw ow ym  
obow iązkiem  w  zakresie wskazania Pani/Pana im ion  i nazwiska, miejsca zamieszkania (adresu do korespondenci), 
num er te le fonu , adres e-m ail, im ien ia  i nazwiska Pani/Pana dziecka, da ty urodzenia, PESEL, m iejsca zamieszkania. 
W  pozostałym  zakresie podan ie  przez Panią/Pana danych jes t dobrow o lne .
• O db iorcam i Pani/Pana danych osobow ych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą upow ażnien i 
p racow nicy Szkoły lub inne osoby działające z upow ażnien ia Szkoły, do których zadań należy rekru tac ja  uczniów  
lub podm io ty, k tó rym  Szkoła pow ie rzy prze tw arzanie danych osobowych w  celu przeprowadzen ia procesu 
rekru tac ji.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka oraz praw o ich 
sprostow ania , usunięcia, ograniczenia przetw arzania, prawo do przenoszenia danych, prawo w niesien ia 
sprzeciwu w obec przetw arzania danych, których podstaw ą przetw arzania je s t art. 6 ust. 1 pk t f) RODO tj. 
uzasadniony in teres Szkoły.
•  i Ma Pani/Pan praw o do tego, aby w  dow o lnym  m om encie cofnąć zgodę na prze tw arzanie Pani/Pana 
danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, których prze tw arzanie odbyw a się na podstaw ie 
w yrażonej zgody. Operacje na Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobow ych Pani/Pana dziecka 
przeprow adzone do m om entu  cofnięcia zgody na ich przetw arzanie pozostają w  zgodzie z obow iązu jącym  
prawem .
• Ma Pani/Pan praw o w nies ien ia  skargi do Prezesa Urzędu O chrony Danych O sobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, że prze tw arzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o och ron ie  danych osobowych.
• Pani/Pana dane osobow e oraz dane osobow e Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani organizacji m iędzynarodow ej.
•  Szkoła nie pode jm u je  w oparciu o Pani/Pana dane osobow e lub dane osobow e Pani/Pana dziecka 
zautom atyzow anych decyzji, w  tym  w  oparciu  o p ro filow an ie .

W yrażam 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 inform acyjnej RODO.

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

mailto:sekretariat@pspkomorniki.pl


PESEL d z ie c k a :........................................................................

Im ię/im iona d z ie c k a :.............................................................................

Nazwisko d z ie c k a :....................................................................

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

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

Komorniki, dnia
pieczątka i podpis dyrektora


