
Załącznik nr 3
Do Procedury przyjmowania dzieci i młodzieży

do Szkoły Podstawowej w Kęsowie

………………………………………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy- rodzica kandydata

…………………………………………………………..
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KS. KAN. JÓZEFA SWOBODZIŃSKIEGO
W KĘSOWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘSOWIE

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata- w przypadku braku pesel
serię i numer paszportu lub innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość

4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata Matki

Ojca
5. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kan-

dydata
Kod pocztowy

Miejscowość
Ulica

Nr domu/mieszkania
6. Adres poczty elektronicznej i nr telefonów 

rodziców kandydata- o ile je posiadają
Matki Telefon do kontaktu

Adres poczty elektro-
nicznej

Ojca Telefon do kontaktu

Adres poczty elektro-
nicznej

*  ) niepotrzebne skreślić  

II. INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY
*) WE WŁAŚCIWEJ RUBRYCE ( tak/nie), przy każdym z podanych kryteriów należy wstawić znak X

L.
P.

Kryterium Wymagane dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium

TAK*) NIE*)

1. W szkole  spełnia obowiązek szkolny 
rodzeństwo kandydata

BRAK

2. Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego, innej formy wycho-
wania przedszkolnego w danej szkole

BRAK



3. Rodzice/opiekun prawny kandydata 
pracuje w obwodzie 
Szkoły Podstawowej w Kęsowie

Oświadczenie rodzica lub prawnego
opiekuna

4. Kandydat mieszka w Gminie Kęsowo Oświadczenie rodzica lub prawnego
opiekuna

Oświadczenie wnioskodawcy

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załączni-
kach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
wnioskiem.
3. Wyrażam/Nie wyrażam * zgody na umieszczanie wizerunku mego dziecka w materiałach
szkoły
* niepotrzebne skreślić

………………………………………..
data i podpis rodziców

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Józefa Swo-
bodzińskiego w Kęsowie, mul. Szkolna 11, 89-506 Kęsowo
2. Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji Państwa dziecka do naszej placówki a w przypad-
ku pozytywnego procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w związku z wypełnieniem przez szkołę
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Państwa dane oraz dane Państwa dziecka przetwarzamy w związku z obowiązkiem wynikającym
z przepisów prawa, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c „ RODO”
4. Odbiorcą danych osobowych będą inne instytucje publiczne upoważnione do tego na mocy obo-
wiązujących przepisów, ale również mogą nimi być podmioty, które świadczą dla nas usługi np.
wsparcie informatyczne. Będą one jednak przetwarzały dane tylko w zakresie niezbędnym do reali-
zacji tej usługi.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
* dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
* żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
* przenoszenia danych,
* wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Mają Pań-
stwo również prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym.

…………………………………..
data i podpis rodziców


