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WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
 ROK SZKOLNY 2018/2019

 ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY
I. Dane identyfikacyjne kandydata

Imię/imiona

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Numer PESEL

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

II. Dane identyfikacyjne rodziców/prawnych opiekunów

Imię i nazwisko matki 

Imię i nazwisko ojca

Adres/y  zamieszkania 
matki
ojca

Numery telefonów
matki

ojca

E-mail

III.  Lista wybranych szkół wg kolejności preferencji

L.p. Nazwa i adres szkoły
1.

2.

3.

IV. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym

http://www.spbabice.edupage.org/
http://www.spbabice.xsk.pl/
mailto:spbabice@spbabice.oswiecimgmina.pl


Kryteria Punkty Uwagi

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły- 40 pkt.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców 
w zapewnieniu należytej  opieki – 30 pkt.
Wybrana szkoła znajduje się bliżej miejsca zamieszkania kandydata niż szkoła 
obwodowa bądź dowóz dziecka do wybranej szkoły jest dogodniejszy – 20pkt

Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 10 pkt. 

Razem punktów:

V. Oświadczenie dotyczące treści wniosku

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 1 i 6
Kodeksu Karnego).

………………………………………..………………. 
Podpis rodziców/ prawnych opiekunów

VI. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z ustawy
Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2. W  przypadku  przyjęcia  dziecka  do  Szkoły  Podstawowej  im  6  Pomorskiej  Dywizji
Powietrzno-Desantowej  w  Babicach  wyrażam  zgodę*  /nie  wyrażam  zgody* na
przetwarzanie  przez  szkołę  danych  osobowych   mojego  dziecka  w  celu  publikacji
na szkolnej stronie www, profilu FB szkoły, w prasie i na gazetkach szkolnych osiągnięć
i  wyróżnień  uczniów,  rankingu  uczniów  wzorowych,  zdjęć  i  opisów  uroczystości
szkolnych i pozaszkolnych. 

3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im 6 Pomorskiej Dywizji
Powietrzno-Desantowej w Babicach. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015 poz. 2281 z późn. zm.). 

4. Dane  nie  będą  udostępnianie  innym  podmiotom  niż  uprawnionym  na  podstawie
przepisów prawa.

5. Mam prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

*niepotrzebne skreślić

………………………….......

……………..……………….
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

Przy zapisie wymagany jest dowód osobisty rodziców /prawnego opiekuna/ oraz skrócony odpis aktu 
urodzenia dziecka oraz nr PESEL. 


