
         
                                  (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem SP2)

o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Suchym Lesie w roku szkolnym 2018/2019

Dane osobowe ucznia:
Nazwisko: Imiona:

PESEL:   Data i miejsce urodzenia:

Szkoła obwodowa ucznia:

Adres zameldowania ucznia:

Adres zamieszkania ucznia (jeśli jest inny niż adres zameldowania):

Dane rodziców:
Matka (opiekunka prawna)
– Imię i nazwisko: Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres ucznia):

Telefon: e-mail:

Ojciec (opiekun prawny)
– Imię i nazwisko: Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres ucznia):

Telefon: e-mail:

Nazwa: Miejscowość:

Województwo: Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Województwo: Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Województwo: Powiat: Gmina:

WNIOSEK 



Informacje o spełnianiu kryteriów rekrutacji

wymienionych w § 2 „Uchwały nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w 
sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (…) w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierw-
szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły”:

(należy wpisać „Tak” lub „Nie”)

„Dziecko posiada starsze rodzeństwo w szkole podstawowej” —

„Szkoła jest najbliższa miejscu zamieszkania” —

„Dziecko jest z domu dziecka, z rodziny zastępczej” —

„Dziecko z rodziny wielodzietnej 3+” —

„Matka lub ojciec / opiekun prawny samotnie wychowują dziecko” —

Oświadczam,  że  dane  osobowe  przedłożone  w  niniejszym  wniosku  są  zgodne  z  prawdą.  Jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 
Wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez szkołę w zakresie związanym z procesem kształcenia zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że:

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suchym Lesie z siedzibą przy ul. Poziomkowej 11,
 dane będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z ustawy Prawo oświato-

we oraz  wydanych do niej aktów wykonawczych,
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję obowiązkowo zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe,
 wyrażona zgoda, może być odwołana w każdym czasie.

……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

1 Zgodnie z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997. Kodeks karny (Dz.U. z 2016r.,poz. 1137 ze zm.) kto składając zeznanie mające służyć za do-
wód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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