Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

Dyrektor
Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni
62-300 Września, ul. Kościuszki 24

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 1
I – Dane osobowe kandydata i rodziców2
Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
3. Miejsce urodzenia kandydata
4. PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

5. Imię/imiona i nazwiska rodziców

kandydata
6. Adres miejsca zamieszkania rodziców
i kandydata

7. Adres miejsca zameldowania rodziców

i kandydata

8. Adres poczty elektronicznej i

numery telefonów rodziców
kandydata – o ile je posiadają

1

matki
ojca
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu /nr mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu /nr mieszkania
matki telefon do kontaktu
adres poczty
elektronicznej
ojca
telefon do kontaktu
adres poczty
elektronicznej

Zgodnie z Art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014,
poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego lub klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z Art. 20a ust.4
ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2
Zgodnie z Art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli, natomiast dane w punkcie 7 podaje
się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie
danych w punkcie 7, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji,
a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego
Oświadczenia:
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane
zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji
Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we
Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.
2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym,
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w systemach informatycznych Szkoły oraz organu prowadzącego szkoły. Przetwarzanie danych
odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).
3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych
do szkoły.
4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,
niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych jest Szkoła.
2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół
podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania
zadań szkoły oraz zadań Urzędu Miasta i Gminy Września będącej organem prowadzącym szkoły.
3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem
Szkoły.

……………………………………..
miejscowość, data
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……………………………………………
Podpis rodziców (opiekunów prawnych)

