
data złożenia wniosku .......................................... 

Wniosek  

o przyjęcie  dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 9 

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach 
 

1. DANE  DZIECKA 
 

Nazwisko ___________________________________________________________________ 
 

Imiona     ___________________________________________________________________ 
 

Data  urodzenia ____________________________ miejsce ur. _________________________ 
 

PESEL   
 

ADRES  ZAMELDOWANIA :   
 

Miejscowość ________________________________________________________________ 
 

Ulica _____________________________________________nr________________________ 
 

ADRES  ZAMIESZKANIA (jeżeli jest inny niż zameldowania) :   
 

Miejscowość ________________________________________________________________ 
 

Ulica _____________________________________________nr ________________________ 
 

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki*………………………………………................................ 

Adres zamieszkania ..........………………………………………………………..................................... 

Miejsce pracy…………………………........................…………………………...................................... 

Telefony kontaktowe...............…………………………………………………....................................... 

adres poczty elektronicznej ...................................................................................................................... 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*…………………………………………….......................... 

Adres zamieszkania …………..……………………………………………............................................. 

Miejsce pracy…………........................…………………………………………...................................... 

Telefony kontaktowe................…………………………………………………...................................... 

adres poczty elektronicznej ...................................................................................................................... 

3. RODZEŃSTWO (nazwisko, imię, wiek, szkoła) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
4. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

a) Dziecko    będzie/ nie będzie*    korzystało z opieki świetlicowej w godzinach   od ..............do............ 

 

b) Dziecko    posiada/nie posiada *     orzeczenie o niepełnosprawności 

 

c) Dziecko    posiada/nie posiada *     opinię/orzeczenie*     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

d) Zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Statutu Szkoły 

 

e) Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 

27.04.2016r. 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.Urz. UE L 119.1) – dalej RODO – informujemy, że: 
 

 

 

 

 

 

 



1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi    

   Kieleckiej  w Starachowicach z siedzibą: ul. Oświatowa 5, 27-200 Starachowice. 

             2..Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich  

                 danych osobowych pod adresem e-mail: iod@giga-net.pl   lub pisemnie  na  adres siedziby, wskazany 

                  w pkt 1. 

              3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły. 

              4.  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt  

    3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.   

              5. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie                 

                  przepisów  prawa.  

              6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani do organizacji  

                   międzynarodowych. 

               7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania   

                  (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczania przetwarzania danych; prawo do  

                  sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu    

                  nadzorczego. 

              8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. 

              9. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani / Pana  

                  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
                                    

             *niepotrzebne skreślić.
                           

 

Informacja o spełnianiu kryteriów naboru  

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, wypełnij poniższą   

    tabelę : 

 

Lp. Kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny  

Tak*) 

1. Kandydat mieszka na terenie Gminy Starachowice 
 

2. 
Rodzeństwo Kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym 2021/22 do Szkoły 

Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach  

 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Pouczenie  

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

 

Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji przy czym może to skutkować brakiem możliwości 

udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do 

pierwszeństwa w kwalifikacji.  

 
 

 

 
   .........................................................................................                                                                              ............................................................................  
        czytelny podpis matki/prawnej opiekunki                                                                                                                                  czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

mailto:iod@giga-net.pl

