
Załącznik nr 3 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy – 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Nowej Brzeźnicy 

Szkoły Filialnej w Dworszowicach Kościelnych 
Szkoły Filialnej w Dubidzach 

 

A. Dane osobowe 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA       

Imię        

Nazwisko        

PESEL                  

W przypadku braku PESEL – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

      

Data urodzenia    

dzień miesiąc rok 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW 
      

                                                                                     Matka/opiekun prawny Ojciec /opiekun prawny       

Imię         

Nazwisko         

Telefon kontaktowy         

Adres e-mail (jeśli posiada)         

ADRESY ZAMIESZKANIA       

                                                                                      kandydat matka /opiekun prawny ojciec /opiekun prawny       
Miejscowość          

Ulica          

Nr domu Nr mieszk.             

Kod pocztowy          

Poczta          

 
B. Kryteria naboru 

 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)                       
do wniosku, o którym mowa w części A, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 
ustalonych przez organ prowadzący. Informacje te będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci 
do szkół, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

 

 

 



Oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 
Kryteria organu prowadzącego  

Kryterium naboru 
Wartość 

punktowa 
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium  

1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Nowej Brzeźnicy obowiązek szkolny 

spełnia rodzeństwo kandydata. 

        
                TAK                          NIE        

 
5 pkt. 

Oświadczenie rodziców. 

 
 
 

2. Miejsce pracy rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata znajduje się w 

obwodzie szkoły. 

            
            TAK                          NIE 

4 pkt. 
 

Oświadczenie rodziców. 

3. Kandydat uczęszczał do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, wchodzących w skład 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej 

Brzeźnicy. 

    
             TAK                          NIE          

3 pkt. 
 

Dokumentacja Zespołu.  

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

kandydata wspierający rodziców w 

zapewnieniu mu należytej opieki. 

 
        TAK                         NIE 

 
2 pkt. 

Oświadczenie rodziców.  

 
C. Wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych* (art. 
150 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 
 
1. Pierwszy wybór 

 …......................................................................................................... 
(nazwa) 

2. Drugi wybór 

…................................................................................................................ 
(nazwa) 

3. Trzeci wybór 

…................................................................................................................. 
(nazwa) 

 

D. Oświadczenie dotyczące treści wniosku. 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

1 
 



Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1082 )obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ 
prowadzący oraz dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość 
przysługujących komisji rekrutacyjnej, rozpatrującej niniejszy wniosek, uprawnień do potwierdzania okoliczności 
wskazanych w powyższych oświadczeniach. 
 
 
 
…………..……………………,   …………………r.                                                                     ........……………………….…………………………………                                                                                                      

   Miejscowość,                                 data                                                                                                                     podpis  rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
1zgodnie z art. art. 150 ust 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.) zamieszczono pouczenie. 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.4.2016r.              

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych oraz danych Pani/Pana dziecka jest  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy,                   

ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa Brzeźnica, reprezentowany przez Dyrektora. 

 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje 

sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz danych dziecko w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 

się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod.oswiata@spnowabrzeznica.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 

ust. 2 g RODO, tj. w związku z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe 

na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dziecka, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają 

Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych oraz danych dziecka narusza przepisy dot. ochrony             

danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji do przedszkola są Państwo zobowią-

zani do podania danych. 

9. Państwa  dane osobowe oraz dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzyna-

rodowej. 

Zapoznałam/em się: 

 

………………..…..……… …………….......... ,   …………………......r.                                                                ….......……………………….…........................................…………... 

        Miejscowość,                                         data                                                                                                 podpis rodziców/opiekunów prawnych     



 

 

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata (dot. Kryterium naboru nr 1) 

Świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1
, oświadczamy, że rodzeństwo kandydata 

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

                                                                         imię i nazwisko kandydata                                                                                       

ubiegającego się o przyjęcie do …………………………………………………………………......... w …………………………………………………….    

spełnia obowiązek szkolny w ……………………………………………………………........................  w ……………………………………........... 

Informacja o rodzeństwie : imię i 

nazwisko ........................................................................................................................…....................................................

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

………….…………..…..………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                              podpis rodziców/opiekunów prawnych                                                                        
 

1 Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oświadczenia wymagane, jako 

potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszych oświadczeniach jest dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy. 
Podane dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej                
we wniosku o przyjęcie kandydata do  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2022/2023. 
 

 

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata (dot. Kryterium naboru nr 2) 

MATKA/opiekun prawny 

Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1
, oświadczam, że jestem zatrudniona                     

w zakładzie pracy położonym na terenie obejmującym obwód szkoły, do której chcę zapisać dziecko. 

 

 
………….…………..…..…………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                            podpis rodzica/opiekuna prawnego       

OJCIEC/opiekun prawny 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1
, oświadczam, że jestem zatrudniona                       

w zakładzie pracy położonym na terenie obejmującym obwód szkoły, do której chcę zapisać dziecko. 

 

………….…………..…..……………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego             
 

1 Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 
spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Administratorem danych osobowych podanych w 
niniejszych oświadczeniach jest dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie dla 
celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Szczegółowe informacje na 
temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej we wniosku o przyjęcie kandydata do  
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2022/2023. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata (dot. Kryterium naboru nr 4) 

Świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1, oświadczamy, że na terenie położonym                 

w  obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający nas w zapewnieniu mu należytej opieki. 

 

………….…………..…..………………………………………..                                                                                                                                                                                           
podpis rodziców/opiekunów prawnych     

 

1 Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)  oświadczenia wymagane, jako 

potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszych oświadczeniach jest dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy. 
Podane dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej                
we wniosku o przyjęcie kandydata do  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2022/2023. 


