
Załącznik nr 3  

Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich  

w roku szkolnym 2020/2021 

* niepotrzebne skreślić 

 

……………………….……………… 

Imię, nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 

 

……………………….……………… 

 adres zamieszkania 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o przyjęcie mojego/mojej* syna/córki*…………………………………….……… 

do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, że: 

Lp. Kryterium 
Liczba punktów 

przyznana kryterium 
TAK NIE 

1. 
Rodzeństwo kandydata spełnia 

obowiązek szkolny w tej samej szkole. 
10 pkt   

2. 

Miejsce pracy lub miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej rodziców/ 

opiekunów prawnych lub samotnie 

wychowującego rodzica/opiekuna 

znajduje się w obwodzie szkoły. 

8 pkt 

  

3. 

Opiekę nad kandydatem po zajęciach 

lekcyjnych sprawuje członek rodziny 

mieszkający w obwodzie szkoły. 

5 pkt   

4. 

Obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego kandydat spełniał  

w placówce znajdującej się  

w obwodzie szkoły. 

5 pkt 

  

5. 

Szkoła na liście preferencji we wniosku 

rekrutacyjnym została wskazana na 

pierwszym miejscu. 

2 pkt   

6. Suma punktów.    

 

Oświadczenia:  

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane 

zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane 

w zgłoszeniu.  

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w systemach informatycznych szkoły. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
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danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych  

do szkoły. 

4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, 

niezwłocznie powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  

5. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły oraz 

w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły.  

2. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.  

3. Administratorem danych jest szkoła.  

 

 

………………………….  

(miejscowość, data) 

 

…..……….………….…................……… 

(podpis matki/opiekuna prawnego) 

 

 

 

……………………………………………. 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

………………………………………………….  

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 

 

 


