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WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Marii Konopnickiej w Strzyżowie na rok szkolny 2023/2024 
 

Złożyć w terminie od 20 do 22 marca 2023 r. 
(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka) 

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 
 
Proszę o przyjęcie dziecka do: klasy pierwszej w szkole podstawowej wg następującej kolejności: 
(1 – oznacza szkołę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza szkołę najmniej preferowaną) 
 

Nazwy i adresy szkół podstawowych w których kandydat składa wnioski- kolejność wg preferencji  

1.  

2.  

3.  

 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL lub Seria 
i nr paszportu 

 

data urodzenia  miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA – jeżeli jest inny jak zamieszkania 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  
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DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię  
 

nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  
 

nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  
 

miejscowość  

telefon komórkowy 
 

 adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa i adres firmy, 
telefon 
 
 
 
 

 
 

 
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  
 

nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 
ulica  

 
nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  
 

miejscowość  

gmina  
 

powiat  

telefon komórkowy  
 

adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 
nazwa i adres firmy, 
telefon 
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Kryteria rekrutacji 

Kryteria rekrutacji (Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 stycznia 2019 r.) 
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X” w rubryce po prawej stronie) 

 Kryteria rekrutacji  

1. Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Strzyżów, załącznik: pisemne 
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem 
na terenie Gminy Strzyżów- 20 pkt.  

2. Kandydat zamieszkały na terenie tej samej miejscowości, załącznik: pisemne 
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem 
na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła- 15 pkt.  

3. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole, załącznik: 
potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej- 15 pkt. 

 

4. Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie 
wybranej szkoły, załącznik: pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów 
prawnych) o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie 
danej szkoły- 10 pkt. 

 

5. Krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu 
mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie wybranej szkoły, załącznik: 
pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania 
krewnych wspierających rodziców w opiece nad kandydatem- 5 pkt. 

 

 
 
Pouczenia: 

1. Postawienie znaku „X” przy danym kryterium jest oświadczeniem (rodzica/prawnego 
opiekuna/rodziców/prawnych opiekunów) o spełnieniu danego kryterium. 

2. Złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialnością karną. 
 
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                            data   podpis matki/opiekunki prawnej   podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
dotyczącą naboru. 

 
…………………………………      ………………………………..     ………………………………… 
                           data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej należy złożyć wyłącznie 
w placówce najbardziej preferowanej (w kolejności ustawionej jako pierwsza). 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW  
DO CELÓW REKRUTACJI UCZNIÓW 

Obowiązek informacyjny 
 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz 
kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

 
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie z siedzibą 

w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761-064 jest administratorem Pani/Pana danych 
osobowych. 
 

2. Inspektorem ochrony danych w szkole jest Magdalena Dubiel 
e- mail: inspektorsp2@onet.pl, tel. 17 2761-064. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dzieci do szkoły i spełnienia  
w tym zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
 

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych (RODO) , Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być pracownicy administratora, podmioty współpracujące  
z administratorem na podstawie umów powierzenia w celu realizacji procesu rekrutacji, organy państwowe, 
którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do 
szkoły. Dane kandydatów nieprzyjętych, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 
wyrokiem sądu. 
 

7. Szkoła nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem). 
 

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Szkoła Podstawowa Nr 2 jako administrator danych, przetwarza je  
w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

10. Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci/dziecka 
jest warunkiem uwzględnienia kandydatury przez Szkołę w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzyżowie. 
 

11. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
też poddawane procesowi profilowania. 

 
 
…………………………………  ………………………………………….  ……………………………………….. 

data   podpis matki/opiekunki prawnej  podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


