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WNIOSEK
KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KRAPKOWICACH
SPOZA OBWODU SZKOŁY – 2021/2022

Dane osobowe dziecka
PESEL
W przypadku braku PESEL proszę wpisać
serię i nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imię

Drugie imię

Nazwisko
Data urodzenia
Imiona i nazwiska
rodziców/prawnych
opiekunów dziecka
adres poczty
elektronicznej
rodziców/prawnych
opiekunów dziecka*
Nr telefonu rodziców/
prawnych opiekunów
dziecka*

Matka: …………………………………………………………
Ojciec: …………………………………………………………
Matka: …………………………………………………………
Ojciec: …………………………………………………………
Matka: …………………………………………………………
Ojciec: …………………………………………………………

Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka
Miejscowość
Ulica

nr domu

kod pocztowy

nr mieszkania
Adres i miejsce zamieszkania dziecka

Miejscowość
Ulica

nr domu

kod pocztowy

nr mieszkania

Nazwa i adres wybranej nieobwodowej
publicznej szkoły podstawowej:
(w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych)

1.
2.
3.

* Jeśli posiadają
1.
2.
3.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,
niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy
1 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami . W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ
prowadzący szkołę. Dziecko przyjmowane jest na wniosek rodzica.

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
Krapkowice, dnia …………………

………..………….………

………………………………
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KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria wynikające z Uchwały nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół,
przyznania każdemu kryterium określonej liczby punków oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów.
1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

2.

Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata

3.
4.

W obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców/opiekunów
prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.
W obwodzie znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców / opiekunów
prawnych

Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających
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.
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
Krapkowice, dnia …………………

………..………….………

………………………………

Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny
numer
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika1

1.
2.
3.
4.

Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

1

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

Uwagi
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Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach,
ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej
www.psp1.krapkowice.pl w zakładce Kontakt oraz w sekretariacie szkoły.
3. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły dzieci
zamieszkałych poza obwodem szkoły.
4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w
celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w
szkole, która przeprowadzała
postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.
5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami
prawa.
6. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
7. Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
8. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające imiona i
nazwiska oraz wynik postępowania.

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
Krapkowice, dnia ………………

1. ……………………………………………………………
2. …………………………………………………………..

