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Nr wniosku ...........................                     

WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO 

RYBNIK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

(dotyczy KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY) 
 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL*            

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię 

oraz numer innego dokumentu tożsamości:  

Imię*  Drugie Imię  

Nazwisko*  Data urodzenia*  
 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  
Nr domu*/Nr 

mieszkania  

Kod pocztowy*   
 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK NIE 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) 

Rodzic         Opiekun prawny        Nie udzielił informacji        Nie żyje        Nieznany      Rodzic mieszka za granicą   

Imię*  Nazwisko*  
 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  
Nr domu*/Nr 

mieszkania  

Kod pocztowy*   
 

 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail**  
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) 

Rodzic         Opiekun prawny        Nie udzielił informacji        Nie żyje        Nieznany      Rodzic mieszka za granicą   

Imię*  Nazwisko*  
 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  
Nr domu*/Nr 
mieszkania  

Kod pocztowy*   
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DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail**  

* oznaczone pola wymagane, ** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zgubienia 
 

 

WYBRANE SZKOŁY PODSTAWOWE/GRUPY REKRUTACYJNE  

LP Szkoła podstawowa - grupa rekrutacyjna 

1.  

2.  

3.  

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

Proszę zaznaczyć TAK przy kryteriach, które spełnia kandydat. 

1 

Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w szkole, do której obecnie on 

kandyduje.  

W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę szkoły, w której kandydat spełnia kryterium:  

 

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

TAK NIE 

2 

Rodzeństwo kandydata również kandyduje do tej samej szkoły.  

W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę szkoły, w której kandydat spełnia kryterium:  

 

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

TAK NIE 

3 

Droga kandydata do szkoły, do której kandyduje, jest krótsza lub prostszy jest dojazd 

komunikacją publiczną niż do szkoły obwodowej. 

W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę szkoły, w której kandydat spełnia kryterium:  

 

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

TAK NIE 

4 

W obwodzie szkoły, do której kandyduje, zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 

W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę szkoły, w której kandydat spełnia kryterium:  

 

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

TAK NIE 

5 

Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły, do której 

kandyduje. 

W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę szkoły, w której kandydat spełnia kryterium:  

 

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

TAK NIE 

6 

Kandydat, który uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, 

do której obecnie kandyduje. 

W przypadku zaznaczenia „TAK” proszę wpisać nazwę szkoły, w której kandydat spełnia kryterium:  

 

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

TAK NIE 

Kryteria wynikające z przepisów prawa (poniższe kryteria dotyczą oddziałów sportowych)  

7 Wielodzietność rodziny kandydata TAK NIE 

8 Niepełnosprawność kandydata TAK NIE 

9 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE 

10 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE 

11 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE 

12 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE 

13 Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE 

 
 

 



Strona 3 

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)) 

informujemy, że: 

 

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są szkoły wybrane przez 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe każdej ze szkół znajdują się w części wniosku 

„WYBRANE SZKOŁY PODSTAWOWE/GRUPY REKRUTACYJNE”). 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora - w każdej placówce - możliwy jest przy użyciu danych 

kontaktowych przedszkola/szkoły; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 

bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji 

dotyczących przebiegu procesu rekrutacji, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, 

kryteriach ani wynikach rekrutacji. 

3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148, z późn  zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z poźn. zm.), który określa treść wniosku 

o przyjęcie do szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 

ust. 1, 4 i 14, który określa sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa 

zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.  

4) Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający  

i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji 

publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

5) Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie 

zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą zostać wykorzystane (za pośrednictwem systemu informatycznego 

wspierającego prowadzenie rekrutacji) przez szkoły wskazane we wniosku w części „WYBRANE SZKOŁY 

PODSTAWOWE/GRUPY REKRUTACYJNE”), w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania 

miejsc. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe 

kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8) Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w 

art. 18 RODO.  

9) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem 

prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną 

podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do 

przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

10) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

11) Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza 

obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy 

uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy 

wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego 

ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego; 

12) Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień 

wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie 

danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym 

dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w 

rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.  

  

   

  

Rybnik, dnia.......................... 2020 r.                  .........................................................                             .......................................................... 

                                                                    podpis matki (opiekunki prawnej)                 podpis ojca (opiekuna prawnego) 
                        


