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Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Dyrektora Nr ....... 

z dnia ............. 2014 r. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ W GARDNIE 

przy ul. Niepodległości 1 

Na rok szkolny ………..……… 

Data wpływu wniosku ……………………. 

 
Wniosek dotyczy  

1 klasy Szkoły Podstawowej  

1 Dane ucznia 

1) Imiona i nazwisko ucznia…..………………….……….……….……………………………. 

2) Adres zamieszkania ucznia …..…………..………………………………………………… 

3) Data i miejsce urodzenia ucznia ………..……….……….………..………….………….. 

4) PESEL dziecka lub numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość ucznia ………………………………………………………………….…... 

5) Dodatkowe ważne informacje o uczniu np. stan zdrowia, stosowana dieta, stałe choroby, wady 

rozwojowe, rozwój psychofizyczny, alergie, inne: ………………….….……………..……..... 

…………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………… 

6) Uczeń posiada: orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię  

 wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania ww. dokumentów należy dołączyć kopię 

notarialnie poświadczoną lub odpis urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a§1 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego lub odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)…………… 

2. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych* 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY* OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY* 
Imiona i nazwisko matki/opiekunki 

 
Imiona i nazwisko ojca/opiekuna 

 
Adres zamieszkania matki 

 
Adres zamieszkania ojca 

 
Telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej 

 
Telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej 

 

3. I etap rekrutacji - kryteria przyjęć (proszę wpisać odpowiednio TAK lub NIE) 

1) Uczeń posiada rodzeństwo w szkole………………………………….……..…….…….. 

2) Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna………..……… 

4. II etap rekrutacji – kryteria dodatkowe (proszę wpisać odpowiednio TAK lub NIE) 

1) Rodzic ucznia jest absolwentem szkoły……………………………………………..…….. 

5. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1). Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio*: 

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
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lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) □ 

6. Rodziców zobowiązuje się do: 

1) Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego statutu ZS  

w Gardnie 

2) Zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora ZS w Gardnie w sprawie ustalenia regulaminu 

pracy Komisji Rekrutacyjnej, która będzie przeprowadzać postępowanie rekrutacyjne. 

3) Niezwłocznego poinformowania szkoły o każdej zmianie danych osobowych własnych 

oraz dziecka. 

 

Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych 

Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest 

art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr  poz. 926 z późniejszymi 

zmianami), zgodnie z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto 

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania 

uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie  art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy 

przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na 

przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. 

Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 7). 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 

celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

………………………………                       ……………………………………………………… 
          Miejsce        podpis ojca/opiekuna prawnego i matki/opiekuna prawnego 

Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.  

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Dane podaję dobrowolnie. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na 

tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście uczniów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych, liście przyjętych i liście uczniów nieprzyjętych. 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

………………………………………………                                     ………………………………………. 
  Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                           podpis ojca lub opiekuna prawnego 
* niepotrzebne skreślić 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………. : 

1. nie zakwalifikowała wniosku 

Nie zakwalifikowano z powodu ………………………………………………….……………….. 

Liczba zdobytych punktów ……………… 

Uwagi 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 3 

2. zakwalifikowała wniosek 

Przyjmuje się do 1 klasy Szkoły Podstawowej 

Nie przyjęto do 1 klasy Szkoły Podstawowej z powodu 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

Liczba zdobytych punktów ……………… 

Uwagi 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Podpis dyrektora                                                            Podpisy członków komisji 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas rekrutacji do 1 klasy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Gardnie  

wprowadza się poniższą punktację: 
 

 

Kryteria podstawowe  

 

 

Liczba punktów 

uczeń posiada rodzeństwo w szkole 5 

szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna 5 

 

Kryteria dodatkowe 

 

rodzic ucznia jest absolwentem szkoły 1 

 

 


