
 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Grybowie 

ul. Szkolna 1 33-330 Grybów 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 

W GRYBOWIE 

ROK SZKOLNY 2023/2024 
(DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY) 

I - Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych1(należy wypełnić czytelnie 

drukowanymi literami) 

 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata: ........................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata: .................................................................................................. 

3. Obywatelstwo: .................................................................................................................................... 

4. PESEL kandydata: ............................................................................................................................. 
(w przypadku braku numeru PESEL-serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

5. Miejsce zamieszkania kandydata: 

• Kod pocztowy i miejscowość: ........................................................................................................ 

• Ulica i numer domu/mieszkania: ................................................................................................ 

6. Miejsce stałego zameldowania kandydata: 

• Kod pocztowy i miejscowość: ........................................................................................................ 

• Ulica i numer domu/mieszkania: ................................................................................................ 

7. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata: 

• Matka/opiekunka prawna: .............................................................................................................. 

• Ojciec/opiekun prawny: .............................................................................................................. 

8. Miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych2 

• Kod pocztowy i miejscowość: ........................................................................................................ 

• Ulica i numer domu/mieszkania: ................................................................................................ 

  

                                                      
1 Zgodnie z Art. 150 oraz 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 

zgłoszenie zawiera dane określone w ustawie i należy je podać obowiązkowo. 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



 

9. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych kandydata - o ile 

je posiadają: 

• Matka/opiekunka prawna: 

▪ Telefon do kontaktu: ............................................................................................................. 

▪ E-mail: ................................................................................................................................... 

• Ojciec/opiekun prawny: 

▪ Telefon do kontaktu: ............................................................................................................. 

▪ E-mail: ................................................................................................................................... 

Szkoła rejonowa właściwa dla miejsca stałego zameldowania dziecka(nazwa, adres): 

........................................................................................................................................................................... 

II- Informacjaospełnianiukryteriów,którebędąrozpatrywaneprzezkomisjęrekrutacyjną(Zaznacz 

odpowiedni kwadrat stawiając znak X) 

Lp. Kryteria podstawowe TAK NIE UWAGI3 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza doszkoły-30p.    

2. 

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata lub krewnych wspierających jego rodziców w zapewnieniu 

mu należytej opieki znajduje się w obwodzie szkoły-15p. 

   

3. 
Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału 

przedszkolnego w tej szkole-30p. 
   

4. 

Osoby wspierające rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły - 

15p. 

   

5. 
Szkoła Podstawowa nr1 jest położona bliżej miejsca zamieszkania 

kandydata, niż jego szkoła rejonowa-25p. 
   

W przypadku równorzędnych wyników z podstawowych wyżej wymienionych zostaną zastosowane kryteria 

dodatkowe. 

Lp. Kryteria dodatkowe TAK NIE UWAGI4 

1. 
Niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców / opiekunów 

prawnych kandydata - 1pkt. 
   

2. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1pkt    

3. Wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.    

4. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.    

 

  

                                                      
3Kolumna wypełniana przez Komisję Rekrutacyjną 
4Kolumna wypełniana przez Komisję Rekrutacyjną 



 

III-Dane uzupełniające(w punkcie 3 i 5 -proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

1. Dane o macierzystej szkole obwodowej kandydata: .......................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 

2. Dane przedszkola/szkoły, w której kandydat odbył obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne: ................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 

3. Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej? 

▪ TAK 

▪ NIE 

4. Jeżeli tak, proszę o wpisanie godzin opieki świetlicowej. 

▪ od: ........................................................... 

▪ do: ........................................................... 

5. Korzystanie z żywienia w szkole? 

▪ TAK 

▪ NIE 

Inneistotneinformacjeostaniezdrowiadzieckamogącemiećznaczeniepodczaspobytudziecka w 

szkole(np. przewlekła choroba, orzeczenie o niepełnosprawności). 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Uwagi: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

IV. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). 
2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości że przetwarzanie danych moich i mojego dziecka w toku 

rekrutacji wynika z regulacji prawnych zawartych w niniejszej ustawy Prawo oświatowe oraz przepisy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów - zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu, prawo do wglądu do przetwarzanych danych 

osobowych i ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania zgodnie z regulacjami 

szczegółowymi RODO. 

4. W przypadku naruszenia moich lub mego dziecka danych osobowych przysługuje mi prawo do skargi do 

PUODO.  



 

V. Pouczenie 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1, którą 

reprezentuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie 33-330 Grybów, ul. Szkolna 1. Inspektorem 

Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie jest: Agata Janiszewska-Skowron e-mail: 

iod@grybow.pl 

2) Dane zostały zebrane w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do prowadzenia działalności 

oświatowej. 

3) Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

4) Dane będą udostępniane innym podmiotom. 

5) Zawarcie danych osobowych we wniosku jest obowiązkowe i wynika z art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

Miejscowość i data: ..................................................... 

.................................................................................. 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

ADNOTACJE SZKOŁY: 

Data złożenia zgłoszenia: ............................................ 

.................................................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do przejęcia zgłoszenia) 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Data: ............................................ 

.................................................................................. 
(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 
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