8. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W KRZU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
I. PODANIE
Proszę o przyjęcie dziecka ……………………………………………….… do klasy pierwszej
(imiona i nazwisko dziecka)

w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu, w roku szkolnym 2022/2023
II. DANE DZIECKA
1.Imiona i nazwisko dziecka................................................................................................................
2.Adres zamieszkania dziecka ............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
3.Adres zameldowania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
4.Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................
5.PESEL.........................................................................................................................................
6. Szkoła, w której obwodzie mieszka dziecko (nazwa i adres szkoły) …………………………
…………………………………………………………………………………………………...
III. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MATKA / PRAWNA OPIEKUNKA*

OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN*

1. Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki*

1. Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*

2. Adres zameldowania

2. Adres zameldowania

3. Adres zamieszkania

3. Adres zamieszkania

4. Telefon kontaktowy:
E-mail:
5. Nazwa i adres zakładu pracy

4. Telefon kontaktowy:
E-mail:
5. Nazwa i adres zakładu pracy

IV INFORMACJE DODATKOWE
Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach
z religii/etyki (niepotrzebne skreślić)
Numer telefonu do rodziców/ opiekunów
w sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu
w sprawie dziecka
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym,
opinię o wczesnym wspomaganiu*
(w przypadku posiadania w/w dokumentów należy
dołączyć kopię w załączeniu).

Tak

Nie

Numer domowy:
Inny numer – praca:

TAK

NIE

pełna

niepełna

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie wg
uznania rodziców (opiekunów), np.: stała choroba,
wady rozwojowe dziecka, kalectwo, dieta, itp.
Liczba dzieci w rodzinie
(podać imiona i rok urodzenia)
Rodzina

V. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły Podstawowej w Krzu.
VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Dotyczy uczennicy/ucznia .................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Informacja o ochronie danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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
swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Szkoła
Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Krzu, z siedzibą Kierz 89, tel. 81 517-93-53, adres e-mail:
spkierz@gmail.com
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iodo@belzyce.pl, adres do
korespondencji: Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Krzu, Kierz 89, 24-200 Bełżyce.
3.Dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji dziecka do
oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych
oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne,
ieaktualne lub nieprawdziwe. Dane pozyskane we Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz Rejestrem
Czynności Przetwarzania obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu.

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych
1.Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych
moich i członków mojej rodziny oraz
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) do
umożliwienia kontaktów z rodzicami w celach innych niż dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze .przez
Administratora: Szkołę Podstawową imienia Marii Konopnickiej w Krzu. Podaję moje dane osobowe
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich sprostowania.

.………………………………………….

………………………………………..

Podpis matki (prawnej opiekunki)

Podpis ojca (prawnego opiekuna)

Zgoda rodzica na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatne oraz nieograniczone ilościowo i czasowo używanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką, w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej przez Administratora: Szkołę Podstawową imienia Marii
Konopnickiej w Krzu, w celu realizacji celów statutowych i działalności informacyjnej Szkoły prowadzonej za
pośrednictwem: strony internetowej Szkoły: www.spkierz.edu.pl, materiałów promocyjnych i informacyjnych
wydawanych przez Organ Prowadzący tj. Urząd Miejski w Bełżycach
Mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych / dóbr osobistych mojego dziecka.

Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły.
.………………………………………….

………………………………………..

Podpis matki (prawnej opiekunki)

Data wypełnienia wniosku

*niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis matki/prawnej
opiekunki

Podpis ojca (prawnego opiekuna)

Czytelny podpis ojca/prawnego
opiekuna

KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnionych kryteriach postawić znak „x”)
Kryteria określone w § 1 Uchwały nr XXXIII/198/17 Rady Miejskiej w Bełżycach
z dn. 22 lutego 2017 r.
Realizacja wychowania przedszkolnego przez kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym,
innej formie wychowanie przedszkolnego, znajdujących się na terenie szkoły podstawowej, do której
o przyjęcie wnioskuje kandydat
Realizacja obowiązku szkolnego przez starsze rodzeństwo kandydata w szkole podstawowej,
do której o przyjęcie wnioskuje kandydat
Praca zawodowa lub nauka rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w trybie dziennym:
Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko.
Praca zawodowa lub nauka rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w trybie dziennym:
Jedno z rodziców

Kryteria ustalane przez dyrektora
1

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca 3 i więcej dzieci)

2.

Niepełnosprawność dziecka

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6.

Rodzina zastępcza

Uwaga: Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów otwierdzających
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.

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym
………………………..……………
Podpis matki lub opiekunki prawnej
Specyfikacja załączników do wniosku:
Nr załącznika Rodzaj załącznika

………………………………………
Podpis ojca lub opiekuna prawnego

Forma załącznika

1

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń pierwszego wyboru w Szkole
Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

.………………………………………….
Podpis matki (prawnej opiekunki)
1

………………………………………..
Podpis ojca (prawnego opiekuna)

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie

KARTA INFORMACYJNA (PR)
dotyczy czynności, gdy dane dziecka są przetwarzane na podstawie przepisów prawa

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO)
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Krzu tel.815179353, adres e-mail spkierz@gmail.com.
Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa w Krzu; Kierz 89; 24-200 Bełżyce.
Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z
Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii
Konopnickiej w Krzu.
Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu
Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/i
dziecka - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pana/i dziecka - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W
przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu .Konsekwencją niepodania
danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji (w tym profilowaniu).
11. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.
12. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej imienia
Marii Konopnickiej w Krzu dostępny jest do wglądu w sekretariacie tejże szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją
.………………………………………….
Data i czytelny podpis matki (prawnej opiekunki)

………………………………………..
Data i czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

KARTA INFORMACYJNA (P)
dotyczy czynności, gdy dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Krzu tel.815179353, adres e-mail spkierz@gmail.com
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa w Krzu; Kierz 89; 24-200 Bełżyce.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu.
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu.
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych –
z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego
prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu. Konsekwencją niepodania danych
jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym
profilowaniu).
11. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
12. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej imienia Marii
Konopnickiej w Krzu dostępny jest do wglądu w sekretariacie tejże szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.
.………………………………………….
Data i czytelny podpis matki (prawnej opiekunki)

………………………………………..
Data i czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

