
 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NAWSIU BRZOSTECKIM  
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Podstawa prawna: art. 150, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm. ) 

DANE OSOBOWE  DZIECKA 

1. Imię   

2 Nazwisko  

3. Data urodzenia   

4. 
PESEL kandydata  

           

(w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu  lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata 
Matki 

 

Ojca 
 

6. 
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata  
 

Matki 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

3.   KRYTERIA  OKRE ŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZ ĄCY  (wpisać x we właściwą kratkę)  

Podstawa prawna: art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm. ) 

Kryteria okre ślone przez organ prowadzący 
(Zarządzenie nr 10/20 Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 2020r.) 

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium Tak 

Ilość pkt. 
(wypełnia 
komisja) 

1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Brzostek Oświadczenie   

2.  Kandydat, uczęszczał do oddziału przedszkolnego 
w szkole rekrutującej Oświadczenie   

3. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek 
wychowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny 
w szkole rekrutującej 

Oświadczenie   

4. Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 
150 % kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.)  

Oświadczenie   

OGÓŁEM  ILOŚĆ PUNKTÓW    
 

  



Oświadczenia wnioskodawcy:  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym1.  
 

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych- -  dalej „RODO” informuję iż: 
 

Tożsamość Administratora  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu 
Brzosteckim  reprezentowany przez  dyrektora szkoły, adres: 14 68 30 352, 39-230 Brzostek 

Dana kontaktowe Administratora Z Administratorem – dyrektorem szkoły można się skontaktować:  
 nr tel. 14 68 30 352 lub drogą elektroniczną:  nawsiegim@poczta.onet.pl  

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych 

− Tel.: 14 68 30 376 
− E-mail: iodcuw@brzostek.pl 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania  
i podstawa prawna 

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły podstawowej.  
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 tj. dla wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie zadań określonych w:  
− ustawie z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych na 
podstawie przepisów prawa.   

Okres przechowywania danych Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przechowywane zgodnie z art. 160 Prawa 
oświatowego tzn.: 
− w przypadku kandydatów przyjętych do szkoły – nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

dziecko będzie uczęszczało do placówki 
− w przypadku kandydatów nieprzyjętych do placówki – przez okres jednego roku. 

Prawa podmiotów danych Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje prawo do 
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  
W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) 
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

Prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego 

Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie 
danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych 
osobowych narusza przepisy RODO2.  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Informacja o dowolności lub 
obowiązku podania danych 

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 
obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz 
umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to 
w szczególności z przepisów prawa.  
Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji, natomiast 
podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 
poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod 
uwagę.    

Przekazanie danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 

Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji 

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

 
 
Nawsie Brzosteckie, dn. ………………………...…                              
……………..………………………..…….. 

                (czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica/opiekuna prawnego*) 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 
2
 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola dla 

którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 


