…………………………………………………….
imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie
ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów
7541315, 025 7541022
e-mail: zs_ogrodowazelechow@o2.pl

…………………………………………………
adres zamieszkania
…………………………………………………
tel. kontaktowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2021/2022
(dziecko, które w tej szkole realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego)

DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL:
Imię:

Drugie imię:

Nazwisko :

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:
Gmina:

Powiat:

Woj.

Powiat:

Woj.

Adres zameldowania:
Gmina:

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Adres zamieszkania:
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Adres zamieszkania:

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Proszę postawić znak „x” w odpowiedniej kolumnie:
1
art. 127 ust. 4 i 14 ustawy Prawo
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie
oświatowe
oraz §1 ust. 1 i § 2 ust. 1, pkt.
kształcenia specjalnego ze względu na
4 rozporządzenia Ministra Edukacji
niepełnosprawność wydane przez publiczną
Narodowej z dnia 9 lipca 2020r. r. w
poradnię psychologiczno-pedagogiczną
sprawie warunków organizowania
(niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym)1

kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie
zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. 2020r.poz. 1309, z
późn. zm.)

Dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach:

a) religii
b) etyki
Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca nauki wynosi …………….. km.
Czy w związku z powyższym dziecko będzie korzystało z dowożenia?
Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?

TAK

NIE

Kryteria określone przez organ prowadzący1
KRYTERIA (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK NIE

DOŁĄCZONE DOKUMENTY

Ilość punktów

Jedno z rodziców/ prawnych opiekunów dziecka pracuje
na terenie Gminy Żelechów
Miejsce zamieszkania dziecka w pobliżu granicy obwodu
szkoły, łatwiejszy dojazd

Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów
Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów

10 pkt.

TAK NIE

Perspektywa zamieszkania w obwodzie szkoły w danym
roku szkolnym

Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów

10 pkt.

TAK NIE

Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do szkoły, do której
ma być przyjęte

Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów

10 pkt.

TAK NIE

10 pkt.

Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do klasy I szkoły podstawowej obwodowej na podstawie
art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)
RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie ul. Ogrodowa 3 tel. 25 7541315
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-md@tbdsiedlce.pl.
3. Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji rekrutacji do przedszkola, na podstawie ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
Podanie danych jest obowiązkowe, niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku szkolnego..
4. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub
umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. do końca uczęszczania dziecka do placówki lub
przez 1 rok, jeśli dziecko nie zostało przyjęte.
6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną
pisząc na adres: iod-md@tbdsiedlce.pl.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym2.

...............................................................
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

............................................................
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

Żelechów, dnia ...................................

Uwaga:
1) Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 11.02-11.03.2021r.
2) Przydział do grup klasowych dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Organizacja klas uzależniona jest od liczby dzieci oraz od możliwości organizacyjnych.

1
2

Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017r.

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

