Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły
podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Gmina Kęty

Formularz przeznaczony jest dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły
podstawowej. Ilekroć w formularzu mowa jest o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Podstawa prawna
art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Termin składania:

Miejsce składania:

od 9 marca 2021 r. godz. 12.00 do 9 kwietnia 2021 r. godz. 22.00
(rejestracja wniosku w systemie elektronicznym)
od 9 marca 2021 r. godz. 12.00 do 12 kwietnia 2021 r. godz. 15.00
(złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku w szkole "Pierwszej
preferencji")
Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej wybranej jako
"Szkoła pierwszej preferencji".

WYBRANE PLACÓWKI
Szkoła pierwszej preferencji
1.
Szkoła kolejnej preferencji
2.
3.

PODSTAWOWE DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Nazwisko:

Numer PESEL:

Imię:

Data urodzenia:

W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
Adres miejsca zamieszkania dziecka
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

DANE RODZICÓW DZIECKA
Dane osobowe rodzica (1)
Nazwisko:

Imię:

Adres miejsca zamieszkania rodzica (1)
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej rodzica (1) o ile je posiada
Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe rodzica (2)
Nazwisko:
Adres miejsca zamieszkania rodzica (2)

Imię:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Nr lokalu:

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej rodzica (2) o ile je posiada
Telefon:

Adres e-mail:

KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Kryteria (określone uchwałą nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia
24.02.2017 r.)

Tak

Nie

Tak

Nie

Kandydat jest mieszkańcem Gminy Kęty
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i będzie kontynuowało tam
naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne lub ubiega się o przyjęcie do danej
szkoły podstawowej/zespołu szkół - Placówka: ...................................................................
Wymagane oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły
podstawowej/zespołu szkół i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie lub ubieganiu się rodzeństwa
kandydata o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i będzie kontynuowało tam
naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne lub ubiega się o przyjęcie do danej
szkoły podstawowej/zespołu szkół - Placówka: ...................................................................
Wymagane oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły
podstawowej/zespołu szkół i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie lub ubieganiu się rodzeństwa
kandydata o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i będzie kontynuowało tam
naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne lub ubiega się o przyjęcie do danej
szkoły podstawowej/zespołu szkół - Placówka: ...................................................................
Wymagane oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły
podstawowej/zespołu szkół i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie lub ubieganiu się rodzeństwa
kandydata o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół.

Kandydat, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze
szkołą podstawową do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w przedszkolu znajdującym się w
obwodzie szkoły podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie - Placówka:
...................................................................
Wymagane oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w zespole szkolnoprzedszkolnym, w skład którego wchodzi również dana szkoła podstawowa lub o uczęszczaniu do przedszkola znajdującego się w
obwodzie danej szkoły podstawowej.

Kandydat, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze
szkołą podstawową do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w przedszkolu znajdującym się w
obwodzie szkoły podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie - Placówka:
...................................................................
Wymagane oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w zespole szkolnoprzedszkolnym, w skład którego wchodzi również dana szkoła podstawowa lub o uczęszczaniu do przedszkola znajdującego się w
obwodzie danej szkoły podstawowej.

Kandydat, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze
szkołą podstawową do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w przedszkolu znajdującym się w
obwodzie szkoły podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie - Placówka:
...................................................................
Wymagane oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w zespole szkolnoprzedszkolnym, w skład którego wchodzi również dana szkoła podstawowa lub o uczęszczaniu do przedszkola znajdującego się w
obwodzie danej szkoły podstawowej.

Obwód szkolny
Placówka: ................................................................... - Obwód placówki

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM
Dodatkowe potrzeby edukacyjne

Tak

Nie

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Pouczenia:
1. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniach zawartych we wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
2. W okresie wskazanym w harmonogramie rekrutacji tj. od 22 kwietnia 2021 r. godz. 8.00 do 26 kwietnia 2021 r. godz. 15.00 należy pisemnie
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. W przypadku braku pisemnego
potwierdzenia woli przyjęcia, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.
3. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018r.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Szkoła Podstawowa, do której zgłasza Pan/Pani dziecko
(zwanymi dalej jako „Dane Osobowe”), reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej (zwanym dalej jako „Administrator”). Administrator
przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu elektronicznego: iodo@kety.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji dziecka do szkoły;
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są firma Krakfin z siedzibą przy
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków - dostawca oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji oraz inne podmioty na podstawie umów lub przepisów
prawa;
5) Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6) W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17
RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało
wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z
prawa do wycofania zgody;
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem
bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
7) W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody –
podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa.
9) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Data wypełnienia wniosku
Podpis(y) rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnego
(ych)
Data przyjęcia wniosku przez placówkę

..........................................................
(imię nazwisko rodzica)
..........................................................
(adres)
..........................................................
(seria i numer dowodu osobistego)
..........................................................
(imię nazwisko rodzica)
..........................................................
(adres)
..........................................................
(seria i numer dowodu osobistego)

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
1. .......................................................... jest dzieckiem, którego rodzeństwo:
□uczęszcza do szkoły podstawowej ...................../zespołu szkół..................... i będzie
kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne
□ubiega się o przyjęcie do szkoły podstawowej...................../zespołu szkół.....................
1) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
2) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
3) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
2. .......................................................... jest dzieckiem, którego rodzeństwo:
□uczęszcza do szkoły podstawowej ...................../zespołu szkół..................... i będzie
kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne
□ubiega się o przyjęcie do szkoły podstawowej...................../zespołu szkół.....................
1) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
2) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
3) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
3. .......................................................... jest dzieckiem, którego rodzeństwo:
□uczęszcza do szkoły podstawowej ...................../zespołu szkół..................... i będzie
kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne
□ubiega się o przyjęcie do szkoły podstawowej...................../zespołu szkół.....................
1) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
2) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
3) ..........................................
(imię nazwisko rok urodzenia rodzeństwa)
4. .......................................................... odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
znajdującym się w:
□zespole łącznie ze szkołą podstawową ..................... do której kandydat ubiega się o przyjęcie
□przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej ....................., do której kandydat
ubiega się o przyjęcie
5. .......................................................... odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
1

2

znajdującym się w:
□zespole łącznie ze szkołą podstawową ..................... do której kandydat ubiega się o przyjęcie
□przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej ....................., do której kandydat
ubiega się o przyjęcie
6. .......................................................... odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
znajdującym się w:
□zespole łącznie ze szkołą podstawową ..................... do której kandydat ubiega się o przyjęcie
□przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej ....................., do której kandydat
ubiega się o przyjęcie

..........................................................
(miejscowość, data)

..........................................................
(podpis / podpisy)

Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910)
Należy wybrać i zaznaczyć właściwe kryterium.

1
2

