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…………………………………………………………………………..……                  
(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata) 
……………………………………….……………………………………… 
 
…………………………………..………………………………………… 
(adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji) 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Jachowicza  
W Furmanach 

 
 

Wniosek1 do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach 
w roku szkolnym 2022/2023 

 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców2: 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. 
Imię/Imiona i Nazwisko 
kandydata  

 

2. Data urodzenia kandydata 
 

3. 

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

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska 
rodziców kandydata 

matki 
 

ojca 
 

5. 
Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata3 
 

kod pocztowy 
 

miejscowość 
 

ulica  
 

numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. 
Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 
kandydata - o ile je posiadają 

matki 

telefon do 
kontaktu 

 

adres poczty 
elektronicznej 

 

ojca 

telefon do 
kontaktu 

 

adres poczty 
elektronicznej 

 

 
1 Zgodnie z art. 133 ust. 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi 
miejscami. 
2 Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo oświatowe,  karta zgłoszenia zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w 
punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać 
obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 
komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
3 Zgodnie z art. 151 ust. 2 do karty zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i 
kandydata. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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II. Informacja o spełnianiu kryteriów naboru określonych przez organ prowadzący 4 
(Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2017 r.) 

 
* - Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
trzeciej tego kryterium, zaznacz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie 
tego kryterium 

L.p. 
 

1 

Kryterium 
 

2 

Zgłoszenie kryterium 
do oceny  *  

3 

1. 
W szkole lub zespole szkół obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 
kandydata 

 TAK 

 NIE 

2. 
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole lub 
zespole szkół 

 TAK 

 NIE 

3. Kandydat wychowywany jest w rodzinie niepełnej 
 TAK 

 NIE 

4. 
Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w 
obwodzie szkoły 

 TAK 

 NIE 

5. 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 
wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej 
opieki 

 TAK 

 NIE 

 
1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami. 
2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………… 
 
Oświadczenia wnioskodawcy: 
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym5.  
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 

 
INFORMUJEMY, ŻE:  

1. Administratorem danych osobowych kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych kandydatów 
przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w 
Furmanach, z siedzibą w: Furmany ul. Kościelna 2, 39-400 Tarnobrzeg. Kontakt z Administratorem 
możliwy jest pod nr tel. 15 836-36-04 lub poprzez adres e-mail: spfurmany@op.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres 
email: iod.gorzyce@onet.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym 
mowa w art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na postawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
RODO, w szczególności w związku z art. 151 i 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

 
4 Zgodnie z art. 133 ust. 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi 
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z 
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.  
5 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) – kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie 
ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 
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Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzające),   

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres: w przypadku dzieci zakwalifikowanych - nie dłużej niż do 
końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły; 

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. 
Ponadto przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania.  

7. W ramach procesu rekrutacji nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu. 

8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 
przepisy RODO. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych zawartych we wniosku jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla 
udziału w procesie rekrutacji. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są 
zgodne ze stanem faktycznym.  

 
 
 

……………………..…………………………………………………..…………….. 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata) 


