
 
 
                                                                        ……………………………………………                    

                 Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

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

 ……………………………………………       

 

 

Szkoła Podstawowa  

z  Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu 

  
        

                                           Dyrektor 

               Szkoły Podstawowej  

     im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu 

       
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy specjalnej 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 
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 kandydata  
 

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  

7. Narodowość kandydata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II- Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie przedszkolne 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, 

innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 

 
1. Pierwszy wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

2. Drugi wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
adres przedszkola 

3. Trzeci wybór 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedszkola 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres przedszkola 

 

 

 

III- Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty  

  i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

 

 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz 

TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 
L.p. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

 

3 

Zgłoszenie 

kryterium  

do oceny Tak-Nie 

4 

 

Ilość 

punktów 

 

5 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

  

Oświadczenie
1
 o wielodzietności rodziny kandydata 

 

  

10 pkt. 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

 

 

 

10 pkt. 

3. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

 

 

10 pkt. 

4. Niepełnosprawność  

obojga rodziców kandydata 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)  

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

 

 

10 pkt. 

5. Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

 

  

 

 

10 pkt. 

                                                
 

 



Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 
2
 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie
3
 o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„za 
zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

  

 

 

10 pkt. 

7. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. 

poz. 154 i 866) 

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

 

 

10 pkt. 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........ 

 

 

 
ul. Marcinkowicka 9, 33 – 395 Chełmiec 

tel. 0 18  443  08  62,  tel.  018 443 19 66 

E - mail:  spchszkola@poczta.onet. pl  

http:// www. zs.chelmiec.pl 

 

 

 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych: 

 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie 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 (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.  

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 

informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi                  

w Chełmcu.  

 

 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu, gromadzi                         

i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa,  w szczególności prawa 

oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.  

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej                                                            

z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu.  

3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo 

uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.  

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje: prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej 

zgody w dowolnym momencie.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla 

celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.  

6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz 

zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.  

                                                
 
 

 

 

mailto:spchszkola@poczta


7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może 

zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych pocztą elektroniczną: kamila.jacak@gmail.com lub listownie pocztą tradycyjną na adres: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9, 

33-395 Chełmiec. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym - Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - 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 do lat 3. 

 

2. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka 

oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego) przez Szkołę Podstawową  z Oddziałami Specjalnymi 

im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu 33-395 Chełmiec, ul. Marcinkowicka 9 wyłącznie dla potrzeb 

związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020. Znam 

przysługujące mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz mojego dziecka, ich poprawiania lub 

uaktualniania. 

 
 

……………………………………       ………..…………….…………………………… 
                      Data                              Czytelny podpis obojga rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 
 

ul. Marcinkowicka 9, 33 – 395 Chełmiec 

tel. 0 18  443  08  62,  tel.  018 443 19 66 

E - mail:  spchszkola@poczta.onet. pl  

http:// www. zs.chelmiec.pl 

  

mailto:kamila.jacak@gmail.com
mailto:spchszkola@poczta


 

 

 
                                      Szkoła Podstawowa z Oddziałami                                                             

Specjalnymi w Chełmcu 

 
                         

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań, podstaw prawnych  aby moje dziecko 

……………………………………………………………….. uczęszczało do Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu . 

 

Jednocześnie oświadczam, że jest to obustronna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych. 

 

 

                                                                                        ……………………………………………… 

       (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

                                                                                                     ……………………………………………… 

       (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 


