
 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej na rok szkolny 2022/2023 
 

Formularz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny z dniem  

1 września 2022 r., zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina 

Piaseczno. 

Podstawa prawna 

Art. 130 ust. 1, 4, 7 i 8, art. 133 ust. 2 i 3, art. 149 pkt 1, art. 150 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, ust. 6 oraz art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) 

Termin składania: od 23 maja 2022 r. do 31 maja 2022  r. 

Miejsce składania: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 

 

WYBRANE PLACÓWKI 
 

Placówka pierwszego wyboru 

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 

Szkoła obwodowa 

 

 

PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka 

 
Nazwisko: Numer PESEL: 

Imię: Data urodzenia: 

W przypadku braku numeru PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: 

Adres zamieszkania dziecka 

 
Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego I 

 
Nazwisko: Imię: 

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego I 

 
Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Numer domu: Nr lokalu: 

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego I 

 
Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego II 

 
Nazwisko: Imię: 

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego II 

 
Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Numer domu: Nr lokalu: 

 

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego II 

 
Telefon: Adres e-mail: 

 



KRYTERIA NABORU 
  

Tak Nie 

Dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne      

w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na wniosku - Placówka: 

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

  

Dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne   

w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na wniosku - Placówka: 

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

  

Dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne    

w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na wniosku - Placówka: 

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

  

Obowiązek szkolny w szkole podstawowej mieszczącej się w tym samym budynku realizuje rodzeństwo 

dziecka - Placówka: ................................................................... 

  

Obowiązek szkolny w szkole podstawowej mieszczącej się w tym samym budynku realizuje rodzeństwo 

dziecka - Placówka: ................................................................... 

  

Obowiązek szkolny w szkole podstawowej mieszczącej się w tym samym budynku realizuje rodzeństwo 

dziecka - Placówka: ................................................................... 

  

Rodzice (prawni opiekunowie) są pracownikami danej szkoły - Placówka: 

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

  

Rodzice (prawni opiekunowie) są pracownikami danej szkoły - Placówka: 

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

  

Rodzice (prawni opiekunowie) są pracownikami danej szkoły - Placówka: 

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

  

W obwodzie szkolnym zamieszkują krewni wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu 

dziecku należytej opieki - Placówka: ................................................................... 

  

W obwodzie szkolnym zamieszkują krewni wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu 

dziecku należytej opieki - Placówka: ................................................................... 

  

W obwodzie szkolnym zamieszkują krewni wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu 

dziecku należytej opieki - Placówka: ................................................................... 

  

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca 

zamieszkania kandydata - Placówka: ................................................................... 

  

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca 

zamieszkania kandydata - Placówka: ................................................................... 

  

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca 

zamieszkania kandydata - Placówka: ................................................................... 

  

Obwód szkolny Tak Nie 

Placówka: ................................................................... .. - Obwód szkolny   

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
  

Tak Nie 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko będzie korzystać ze świetlicy   

Dziecko będzie korzystać ze stołówki   

Pouczenia: 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

Oświadczam, że podane we wniosku oraz w załącznikach do wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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) 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO 

 Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu.  

Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław, e-mail:  szkola@jozefoslaw.edu.pl.  oraz telefonicznie:  

22 750 74 40 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aneta Dziewanowska z którym można się skontaktować e  -mailowo: rodo.aneta@gmail.com oraz telefonicznie: 

+48 604 143 513 



3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Józefosławiu  na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast . ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996  ze zm.). 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało będzie do 

placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres określony przepisami prawa. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż 

przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie 

danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

 

 

Data wypełnienia wniosku  

Podpis rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

Data przyjęcia wniosku przez placówkę  

 


