WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 17
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GLIWICE
OD 1 WRZEŚNIA ............
I. Dane identyfikacyjne dziecka
Imię
Nazwisko
PESEL*
Data urodzenia

Dzień

miesiąc

Rok

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

I

Obwód szkolny zgodny z miejscem zameldowania

II

Adres zameldowania dziecka jeżeli jest inny niż zamieszkania
Miejscowość

III

IV

Nr budynku

VI

VII Nr lokalu

Ulica

V

VIII

* w przypadku w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Ojciec/Opiekun prawny 1

Matka/Opiekun prawny 2

Imię i nazwisko
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon
kontaktowy
*
E-mail
kontaktowy*
* o ile posiadają

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i/lub

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie1
*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w
kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz
do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
L.p.

1

Kryterium

1.

2
Wielodzietność
kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

rodziny Oświadczenie2
kandydata

o

3
wielodzietności

Zgłoszenie
kryterium
do oceny
Tak*)
4

rodziny

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność lub
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
Niepełnosprawność
jednego
z
rodziców niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
kandydata
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
Niepełnosprawność
obojga
rodziców niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne
kandydata
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1

3.

4.

1

Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek
zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.
2 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie3

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie4 o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.
poz. 998 ze zm.)

Do wniosku dołączam dokumenty5 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie
………….

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i/lub

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

3

Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia
składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
5 Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnianie przez kandydata kryteriów.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 PO. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

IV. POUCZENIE:
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
aktualnym stanem faktycznym6.

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

…………………………………
i/lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

Gliwice, dnia ……………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - rekrutacja
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka w podanym niżej zakresie:
1. imię i nazwisko
2. seria i numer dowodu
3. data i miejsce urodzenia
4. adres zamieszkania i zameldowania
5. stan rodzinny, zdrowotny i majątkowy
przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka
………………………….……………….…………………………………do Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach.
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

…………………………………
i/lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

Gliwice, dnia ……………………………………

8. Zgodnie

z art. 150 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnianie przez kandydata kryteriów.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 PO. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
10.Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest
Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Płockiej 16.

Zespół Szkół

2. Dane osobowe są zbierane celem przeprowadzenia procesu rekrutacji do klasy VII
dwujęzycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach.
3. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, stanowi jednak warunek
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie
skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka w rekrutacji do kl. VII dwujęzycznej.
4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania oraz do cofnięcia zgody.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
6. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu
procesu rekrutacji lub po cofnięciu Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
7. W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie
z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Agnieszka Lekszycka tel.
32 270 15 17 adres e-mail: iod.zso12.gliwice@op
Potwierdzenie zapoznania się z informacją:
Data, miejsce i podpis
……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

…………………………………
i/lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

VI. Wypełnia komisja rekrutacyjna

L.p. KRYTERIUM
1.
Uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi Nr 17, który otrzymał
promocję do klasy VII
2.

Uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu
predyspozycji językowych przeprowadzony
na warunkach ustalonych przez Radę
Pedagogiczną

3.

Świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły
podstawowej z wyróżnieniem

4.

Wynik sprawdzianu predyspozycji
językowych

TAK

Zaznacza komisja
NIE

