Dyrektor
…………...........................
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
I. Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*
w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszkania

Kod pocztowy*
DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

TAK

NIE

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszkania

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon do kontaktu*
Adres poczty elektronicznej**
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszkania

Kod pocztowy*
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DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon do kontaktu*
Adres poczty elektronicznej**

II. WYBRANE SZKOŁY/GRUPY REKRUTACYJNE*** (Należy wskazać szkoły od najbardziej do najmniej preferowanych)
LP

Szkoła

1.
2.
3.
4.
* oznaczone pola wymagane,
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zgubienia oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji,
nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata
*** w przypadku wniosku, na czwartej pozycji listy preferencji, należy wskazać szkołę obwodową

III. Informacja o spełnianiu kryteriów samorządowych
(proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
Kryteria samorządowe

1

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny albo
rodzic/opiekun prawny – w przypadku samotnego rodzica/opiekuna prawnego – mieszkają w
Mińsku Mazowieckim i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, wskazując w zeznaniu podatkowym jako miejsce
zamieszkania podatnika – miejscowość: Mińsk Mazowiecki

TAK

NIE

2

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzony jest nabór będzie
kontynuowało naukę w placówce wskazanej na 1 miejscu listy preferencji.

TAK

NIE

3

Kandydat uczęszczający do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
wskazanej na 1 miejscu listy preferencji.

TAK

NIE

4

Kandydat, którego członkowie rodziny zamieszkali w obwodzie placówki zapewnią mu opiekę
w
przypadku, kiedy rodzice/prawni opiekunowie pracują (w wymiarze pełnego
etatu)/studiują/uczą się (w systemie dziennym).
W przypadku zaznaczenia „TAK” proszę wpisać nazwę szkoły, w której kandydat spełnia
kryterium:
…....................................................................................................................................

TAK

NIE

5

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

TAK

NIE
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Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych:
* We właściwej rubryce wstaw znak X
** Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym na który
prowadzony jest nabór będzie kontynuowało naukę w placówce
wskazanej na 1 miejscu listy preferencji.

-

Kandydat uczęszczający do oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej wskazanej na 1 miejscu
listy preferencji.

X*)

-

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo
rodzic/opiekun prawny albo rodzic/opiekun prawny – w
przypadku samotnego rodzica/opiekuna prawnego – mieszkają w
Mińsku Mazowieckim i rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim,
wskazując w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania
podatnika – miejscowość: Mińsk Mazowiecki

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego
prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,
lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej (UPO).

Kandydat, którego członkowie rodziny zamieszkali w obwodzie
placówki zapewnią mu opiekę w przypadku, kiedy
rodzice/prawni
opiekunowie pracują (w wymiarze pełnego etatu)/studiują/uczą
się (w systemie dziennym).

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa
rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga
rodziców (lub samotnego rodzica) i w związku z tym o sprawowaniu
opieki przez członka rodziny kandydata zamieszkałego w obszarze
placówki.**
Druk oświadczenia do pobrania z systemu rekrutacji (zakładka Pliki do
pobrania, instrukcje)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód
lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.
Druk oświadczenia do pobrania z systemu rekrutacji (zakładka Pliki do
pobrania, instrukcje)

Pouczenie
Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Szkoła Podstawowa wskazana w pkt II. Dane kontaktowe inspektora ochrony
danych: iod@sp4mm.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz w celach
archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r, poz. 164 ze. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 150 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO 1- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte we wniosku będą udostępniane podmiotowi
świadczącemu usługę polegającą na udostępnieniu Kompleksowego Systemu Rekrutacji oraz świadczeniu asysty technicznej w stosunku
do ww. Systemu na podstawie umów powierzenia zawartych przez Administratora.

Oświadczenia wnioskodawcy

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

..............................
Data

..................................................
Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

TAK

NIE

..................................................
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1)
1

Strona 3

