..........................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy -rodzica kandydata
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Adres do korespondencji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10
im. Jana Kochanowskiego
w Chorzowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
I - Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię /Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.
5.

W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

Imię/ Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata
Adres miejsca zamieszkania rodziców
i kandydata
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer
domu i mieszkania)

6.

Matki
Ojca
Matki
Ojca

Adres poczty elektronicznej i numery Matki
telefonów rodziców kandydata – o ile
je posiadają
Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych
1. Pierwszy wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły podstawowej

2. Drugi wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły podstawowej

3. Trzeci wybór
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły podstawowej
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III – Informacja o spełnianiu kryteriów wg załącznika do Uchwały Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta
Chorzów z dnia 30 marca 2017 roku

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z … kryteriów wstaw znak X
Lp

Kryteria do klasy pierwszej
szkoły podstawowej

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza do szkoły pierwszego
wyboru (zespołu)

16

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

2

Szkoła na liście preferencji we
wniosku rekrutacyjnym została
wskazana na pierwszym
miejscu

5

wniosek rekrutacyjny

3

Rodzice /opiekunowie prawni
są zatrudnieni lub prowadzą
działalność gospodarczą w
obwodzie szkoły pierwszego
wyboru

4

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

4

W obwodzie szkoły pierwszego 3
wyboru zamieszkują krewni
kandydata, wspierający
rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej
opieki przed i po zakończonych
zajęciach w szkole

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

5

Kandydat ubiega się o przyjęcie
do szkoły, w której realizuje
roczne przygotowanie
przedszkolne

2

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

6

Droga kandydata do szkoły
1
pierwszego wyboru od miejsca
zamieszkania jest krótsza niż do
szkoły obwodowej

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

tak

nie

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ..…
Wyrażam zgodę na umieszczenie kandydata w klasie integracyjnej: tak/nie

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
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INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:
 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego w
Chorzowie, z siedzibą przy ulicy Urbanowicza 4;
 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail:
biuro@bitprotect.pl;
 celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie naboru do szkoły, a podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 150 ustawy Prawo
oświatowe;
 podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją
niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
 podane dane będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do
placówki lub przez okres jednego roku w przypadku nieprzyjęcia – z zachowaniem
przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe;
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich
sprostowania;
 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

Chorzów, dnia …………………..

PODPIS MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

PODPIS OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

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

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