
 

..................................................................................... 
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/ prawnego opiekuna 

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

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

 

    „OTWARTA” 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

 w Baninie 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły1 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)
2
  

(Tabelę należy wypełnić 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
3
 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu /numer mieszkania  

6 
Adres poczty elektronicznej,               
numery telefonów rodziców 

kandydata 

Matki 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 
II. Informacja do wniosku o przyjęcie kandydata do „OTWARTA” Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Baninie 
 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
Zgłoszenie 
kryterium 

do oceny Tak*) 

1 
Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
 

2 
Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie 
..................... . Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 



 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez szkołę 
 
 
 

L.p. Kryterium 
Zgłoszenie 

kryterium do oceny 
Tak

*
 

1   

2   

3   
*)
 Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie 
trzeciej tego kryterium, proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające 
spełnianie tego kryterium 

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach 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 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1). 

......................... ...................................................................... 
Data                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica/ opiekuna

3
  

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 
ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. – dalej u.p.o. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku 

jest „OTWARTA” Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie. Należy zapoznać się                    

z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz                              

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414)                   

i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków                 

i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych 

szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054). 

 

___________ 
1
 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) – dalej u.p.o., 

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna. 
2
 Zgodnie z art. 150 ust. 1 u.p.o., wniosek 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 komunikowania się z rodzicami w 
sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

3
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 u.p.o. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 


