
ZARZ1\DZENIE Nr ORG.OOS0.4.2021 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wnioskow skladanych w post~powaniu rekrutacyjnym do 
publicznego przedszkola, oddzialOw przedszkoJnych w publicznych szkolach podstawowych 
i wzoru zgloszenia do klas pierwszych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin~ 
Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 us!. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzi'jdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poin. zm.), oraz art.152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pOin. zm.) zarZi'jdza sit;, co nastt;puje: 

§ 1 

Okresla sit; wzor wniosku 0 przyjt;cie dziecka do publicznego przedszkola, dla ktorego organem 

prowadZi'jcym jest Gmina Baboszewo zgodnie z zalljcznikiem nr 1 do niniejszego zafZi'jdzenia. 

§2 

Okresla sit; wzor wniosku 0 przyjt;cie dziecka do oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej, dla ktorej organem prowadzi'jcym jest Gmina Baboszewo zgodnie z zalljcznikiem 

nr 2 do niniejszego zarZi'jdzenia. 

§3 

Okresla siC; wzor zgloszenia dziecka do klasy pierwszej szkoly podstawowej , dla ktorego organem 

prowadzi'jcym jest Gmina Baboszewo zgodnie z zalljcznikiem nr 3 do niniejszego zarzi'jdzenia. 

§4 

Okresla siC; wzor wl1iosku 0 przyj,!,cie dziecka l1a drugim etapie postypowania rekrutacyjnego, 

do publicznego przedszkola, dla ktorego organem prowadzi'jcym jest Gmina Baboszewo zgodnie 

z zalljcznikiem nr 4 do niniej szego zarZi'jdzenia. 

§5 

Okresla siC; wzor wniosku 0 przyj,!,cie dziecka na drugim etapie post,!,powania rekrutacyjnego, 

do oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej , dla ktorego organem prowadzi'jcym 

jest Gmina Baboszewo zgodnie z zalljcznikiem nr 5 do niniejszego zarzi'jdzenia. 

§6 

Okresla siC; wzor wniosku 0 przyjc;cie dziecka zamieszkalego poza obwodem wybranej szkoty 



podstawowej do klasy pierwszej szkoly podstawowej , dla kt6rego organem prowadz~cym jest 

Gmina Baboszewo zgodnie z zal:tcznikiem nr 6 do niniejszego zarzqdzenia. 

§7 

Wykonanie Zarz'!dzenia powierza si<r dyrektorowi przedszkola i dyrektorom szk61 podstawowych 

dla kt6rych organem prowadz'!cym jest Gmina Baboszewo. 

§8 

Traci moe Zarz,!dzenie Nr ORG.0050.6.2020 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30 styeznia 2020r 

w sprawie okreslenia wzoru wniosk6w skladanych w postypowaniu rekrutacyj nym do publicznego 

przedszkola, oddzia16w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych i wzoru 

zgloszenia do klas pierwszych szk61 podstawowyeh prowadzonych przez Gmin" Baboszewo. 

§9 

Zar~dzenie wchodzi w zyc ie z dniem podpisania. 
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Zal'lcznik Nr I 
do Zarzqdzcnia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.4.202 1 
z dnia 18 stycznia 202 1r 

Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

WNJOSEK 
o PRZYJ E;CIE DZIECKA DO PUBLlCZNEGO PRZEDSZKOLA W BABOSZEWIE 

NA ROK SZKOLNY . ..... .. .. J .... .... . ... . 

(Wniosd: wypelniajlj rod:dce lub opie\;unowie prawni dziecka. Wniostk 0 pr~j~ie nalety wypelnic dru\;owanymi lilerami. przy oznaczeniu * skrdlic ni el'o laSciwe) 

T. Dane osobowe dziecka 

~_rt1 i~ __ .. _____ . _____ . ___________ --r-_JiL.d~ru_g i e imi~ l 
nazwisko I 
PESEL I I r -: T I I I j 

f-~:dC::at::~:: .. ~u~ro~d;z-:;.e;n.,-i~a-=--=--=-. ----IL-.. -.. --.. _-.~~~_-__ ..J..-.~~~_-~_-~_-~~~~~~~~~+-i -m""i""ej:-_se.le- u- r-o-;d-ze.ln""i-a-__ - .... .l ... _-_-_.-._._:..,_:...~_:..._:..._:..._:..._:...~_:..._:...-_-_ ... ~=_=_-_ _1 
- -

ADRES ZAM IESZKANIA DZIECKA 
uliea i nr dorn u i i nr mieszkania I 
kod poeztowy 

I 
I miejseowosc 

I I . I 

gmina , powiat 
I 

II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

[DANToSOBOWE MA TKIIOPI EKUNK I PM wNEJ 
I imi~ I nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 
_ .. _._-----_._._-----------------_ .. _. __ ._._- ·_·_·_·-' 1-"- ··-·1------- -.---.-.------. . " 

~ea i nr dom u nr mieszkan ia 

kod poeztowy i miejscowosc 

gm ina i= powiat 
~?n..':.om6r~owy ___ _ ... _. __ .. ___ - ____ ~rese-mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPIEKUNA PM WNEGO .-
j nli~ I J nazwisko -----_ .. _----- ----"-"-"-"-"-"_.-. __ ._._._._. __ ._-_._._._._.- __ L _____ .. ______ ... __ .. _____ i 
ADRES ZAMI ESZKAN IA 
ul iea nr domu , nr mieszkania I 
kod poeztowy miejscowosc 

.. 
gmina powiat ~-----------_._-_._------ -

adres e-ma il te lefon komorkowy I 

III. Wskazanie kolejnosci wybranycb przedszkoli w porzlldku od najbardziej do najmniej 
preferowanl'ch 
I 

I Nazwa i adres plae6wki 

I 

I 
t-'-' -~-----... -----.-.... -----.. - ... ---.- ._--------_ .. '-- ._-------- .... _ .. _, 



,-----,--------------------- - - ------

~---'----' I _ -- -------------

IV. Kryteria przyj~cia - (w przypadku sr e lni ania danego kryterium prosz~ postawic znak .,X") 

Ir------ ----------

h~:-;:;~e~;;~~::::6~;dZinY-kandydata - --------------.--... --
i , 

--------------

, I 
I I zalqcznik: oS11liadczenie 0 wie/odzietnusci ro(/:in), kandydala. 

f-z.1 Niepemosprawnosc-kandydata . - -- ---- -- ---.. 

i I 
1 

! 

I za/qc:nik: orzeczenie 0 pOll'zebie ks:to/cenia specja/nego wydane :e \Iizg/~du na niepelnosprawno.\:c. 
ol'zec=enie 0 lliepe/nosprmnlOsci !ub 0 stopl1illl1iepehlOsprawnosci /ub ol'zec:enie rownowatne w 

I rozlIIl1ieniu przepis6w lIslawy = dnia 27 sieJpnia /997 r. rehabilitacji : awodOll'ej i spo/ec=nej ora: 
:aJrudnial1iu os6b niepe/l1ospraW/~}·ch. 

f-----o--+~----,-- - - -- --- -- ----- --- -----
3. Niepelnosprawnosc jednego z rodzic6w kandydut3 

i Za/qc:nik: orzec:enie 0 niepelnosprawl1osci !ub a stapniu niepelnosprawnm}ci lub or;eczenie 
I rownowa: ne w ro:umiemu pr:epl5UW IIstQWY = rima 27 Sfelpmo 1997 r rehabllllacji :awodowej I 

-+:1 spoleczneJ oraz : alrudma11l1l 056b mepelno"prawnych. I 
! , ___ .________ ______ __ ___ _ __ _ __ _ _ __ ____ __ _ _________ L _____ J 

4, I Niepetnosprawnosc obojga rodzicow kandydata i 

I

I zalqcznik: orzeczenie 0 niepelnosprawnosci Illb 0 s/opniu niepelnosprawnosci lub orzec: enie III 

r6wnowa:ne w ro: umienill pr:episow llSfawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabililacji :awodowej i 
I spa/eenej ONe zalrudnianiu 056b niepelnosprawnych. 1 

5_ I Niepetnosprawnosc rodzenstwa kandydata III 

! :alqcznik: orzeczenie 0 polrzebie ks:la/cenia speeja/nego \lydone ze wzg/~du no niepelnosprawnosc, 
! or:eczent'e 0 nt'epe/nosprownosci /ub 0 slopniu nicpelnospl'ownosci /ub orzeczenie rowl1owazne W I 

I I'ozumieniu przepisow uSla,.{-)' : dnia2 7 sierpnia 1997 r. rehabilitacji :awoc!owej i spo/ecnej oraz ! 
I zalruduianill 030b niepelno!Jprawnych. 1 

r-6.-tSw~-o-tn-e-\-vy-cho~vY~va;;ie-k-'a-n-dY(fata ~ -ro-d-zin ie--·-----··-------···---·-- - ------- 1-----< 

I 
1 

:a/qcznik: pl'Clwomocny l1)JJ"ok sqdu l'orlzinnego or:ekajqcy rO::1Vod /ub separacjf /lib ok! zgol1u ora: 
I o~:wiadc::enie 0 samotnym H:ycho\1~y\Vaniu d:iecka ora: nicl!:vchowywaniu =adnego d:;ecka wsp6/nie: 
i jego rodzicem. 

1----;7'".-+---:O"'b}~c i ;,-kandYda;a piecz~ i,st~pcz;j------ --- -------

I 
I . 

--- --- ----------------+----j 

I ' 
I 

__ - _____ ---'-1_----' 
za/qc:nik: dokument porwierdzajqcy objfcie dziecka pieczq zas/(/pczq :godnie: ustawq: dnia 9 
c: enl'ca 20 / 1 r. 0 I\'spieraniu rod:iny i syslemie pieczy :aslfpc: ej. 

V. DekIarowany czas pobytu dziecka w przcdszkolu (podkreSlic wlasciwe): 
- pobyt caiodzielUlY w godz. od , ., . " ...... " do .. ," __ .,. __ . ___ . _ (wskazac koncowe godziny) 
- pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej od 8.00 do 13 _00 

VI. Dane 0 dziecku pr.lekazywane placowce: 

2 



I 

! 
l 
l 

(Zgodnie z alt. 155 uSlawy Prawo oswialowe, w celli zapewnienia dzieeku podezas pobytu w publiczn)'m przedszko ili . 
oddzia le przedszkolnym w publieznej szkole podstawowc, publieznej innej formie wyehowan ia przedszko lnego, 
publieznej szkole i publieznej plaeowee. 0 ktorej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej op ieki. odZywiania oraz metod 
op iekuilezo-wyehowawezyeh rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub placowki uznane przez 
niego za istotne dane 0 stan ie zdrowia, stosowanej diecie j rozwoju psychofizycznym dziecka) 

VII. ZobowillZanie rodzicow 
1. W przypadku przyjycia dziecka do plac6wki zobowi~ujy siy do: 

a) Przestrzegania postanowien statutu przedszkola, 
b) Podawania do wiadomosci przedszkola wszelkich zmian w podanych wyzej 

informacjach, 
c) Regulamego uiszczania oplat za przedszkole w wyznaczonym temlinie, 
d) Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiscie lub przez osoby doroslq, 

do tego upowaznionq, 
e) Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 
f) Uczestniczenia w zebraniach rodzic6w, 
g) Wyrazam* zgody / nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc (w przedszkolu, prasie, 

Intemecie) zawierajqcych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas uczestnictwa w 
zajyciach przedszkolnych zwiqzanych z promocjq Przedszkola w Baboszewie 

VIII. Oswiadczam, ze wyrazam zgody */ nie wyrazam zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku zlozonym w postypowaniu rekrutacyjnym. 

Pouczenia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedzia lnosci karnej za z~ozenie fa tszywego oswiadczenia. 

data podpis matkilopiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna pra ... ,nego 

Wyraiam zgod~ na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 0 

przyj~c i e do celow zwi~zanyeh z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacj~ pracy i funkcjonowaniem 
przedszkola, zgodnie z ustaw~ z dnia 10 maja 20 18 roku 0 oehronie danyeh osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporz~dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 161679 z dnia 27 kwietnia 20 16 r. w sprawie 
oehrony osob fi zyeznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uehylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

dala podpis matkilopiekunki prawnej podpis ojcal opickun. prawnego 
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WNIOSEK 

Zal"cznik Nr 2 
do ZarLadzcnia 

W6jta Gminy Baboszcwo Nr ORG.0050.4.2021 
z dnia 18 stycznia 202 1 r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
vv ....................... . 

o PRZYJ~CIE DZIECKA DO ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO W 
SZKOLE PODSTA WOWEJ 1M .... .. .. . .... ..... ..... . .............. W .... . .... . .................... .. .... . 

NA ROK SZKOLNY ... ...... ../. ........... . 

(Wniosck wypclniajij roozice lub opiekunowie prawni dziteka. Wmosd 0 przyj~ ie nalety wypelnic druJ.;owanymi literami. Pny oznaezeniu • skrd lic niewlakiwe) 

I. Dane osobowc dziecka 

[ i",i~ : dru&_ie_i_"'2L __ J . _______ , 

f--;;-~Z-'-~_'_i~k--;O _ _,---------:----=---=---=---=-~~~--::-=-~~~-=-I--:~~::j";;;-=-I~~:::'::-I :::::::I!~-::~:-=-I ~~~:L!-_-_..L..._~I" 
~ __ ta_ l_Ir __ o_d __ ze_n_ia ___ .L ________ ._________ _~iej~~~_.~ro~~enia ... __ ._~ ___ L_. _____ . ___ ._. ___ -I' 
A DRES ZAMIESZKAN IA DZIECKA ! 
~~~~poeZI~-;Y- -.----.... - .. ----------- --+~i~j~~O~o;~--j·..'!.': l11ie~~~~~~._.J --------~ 

~l11ina _ .. _ .. _... ... __ ....... . .. .. ___ . ____ ._J powia! I d 
II. Dane osobowe rodzicow dzieckal opiekunow prawnych 

'I DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNK I "-~ W!'1-E.!'1 
imi~ I _ nazwisko 
i ADRES ZAM IESZKAN IA 

'uiiea " i nr domu I nr mieszkania 
l U I _____ 1---.---- -- ~ 
p~O(j' pOeZIOW); i miejseowosc 
;-- .--- -'---.----il--------.--j--"'-'-'.--'."-'------jf-------------i 
1 gmm~ _____ .. ___ f_I ___ . _______ f.!lp'-'o;-.w.:..ic::a.:...1 - -cc-.-----+-------------J 
L!~I.:~~.~.?_~~~.6:.:r.:.:k.::.ow=)' __ ......lj _________ J_~dres e-mail 1 

I DANE OSOBOWE OJCNOPI EKUNA PRA WNEGO 
Qnlit; I -.----.-.----.--.-----==r nazwisko ----·----1 
i ADRES ZAMIESZKANIA I 

nr mieszkat~ ia _ ... L. __ .___ -=:J 

~~koln6r~~wy __ . I I~a~d_re:cs_'_e_-m~a_il __ . _________ l _______________________ _ 

III. Wskazanie kolejnosci wybranych oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach 
I podstawo~l'ch w porz~dku od n!!jbardzieU!Q.nlljmnielJl!~ferQ."'a!!.l'£h 

,_._._. ___ .. _____ .. _ .. _. Nazwa i adres plae6wki . ___ ... __ . __ ._. _____ ~ 



I--.. -.. ·r---.. ·-.... --.--.. -.-- .. -.-.. --............. --.-----... -.-.. -... -- .... -- ... - .... --.--.-.. -- ... --.. -.. -. , . ....... _-,._-_. __ .. _- ----.--.•.•. - ----_._-_.-,.- ---_ .. _------
I 

, I 

L.L __ L _______ .. _____ .. _ ..... ____ . --.. --.. --.-.. -.-.-. .... .... ------.-------.-------- ..... .. ----......... ----------.. --------... -----' 

i-?-l-- -.. -- .-.-......... ---- -.- ... --.----------- ... _------, -•.••...•.•.•...••.•.•..... _ .•. _ .. _-, .... - . __ ._.-_._ .... __ .. _-----_.--_._.,---_._-_. ; 

i 

i I L_L_L _________ .. _ ...... _ .. ___ .. __________________________ .... _ .... _ 

IV. Kryteria przyj~cia - (w przypadku spelniania danego kryteriliin prosz~ postawic znak "X") 
W przypadku wi~kszej Iiczby kandydat6w spetniaj~cych warunek zamieszkania na tercnie gm iny Baboszewo, nit 
liczba wolnych miejsc W oddziale przedszkolnym 113 pierwszym etapie postepowania rekrutacyj nego bf;d~ brane pod 
lIwag~ t~cznie kryteria, kt6re maj~jedn"kowq wartose: 

! Kryleria obowiqzkowe 
i c---TW-------------_·_----------------------------_·--_· -.--_ ..... --... - -.. - - ............ -.... ---.- -.......... -..... ----------... --"1--"-"--'-'-, 
i I . ! Wielodzietnosc l'odziny kandydata 

! ! zalqcznik: ohviadczenie 0 wielodzieltlOsci rodziny kandydata. 

L··-·-·-·· - t------------·----·--· .. ·-- ........... ·----···· ... --...... i 2. ; Niepetnosprawnosc kandydata 
I ! 

I zalqcznik: orzeczenie 0 polrzebie kszlalcenia specjalnego ltydane ze wzg/?dll na niepelnosprmllJ1osc, 

I 
orzeczenie 0 niepeinospl'mvl1o!J:ci /ub 0 stopniu niepelnosprawl1osci lub orzeczenie rownowat ne w 

. ro:umieniu przepisow lIs!awy z dnia 27 sierpnia 1997 r. reilabilitQeji ZOHiOdowej i !Jpolecznej oraz 
I ! zQfrudnianiu osob niepelnosprawnych. 

~ ..... - ... ~- .. ---...... --- ....... ----.. ... _ ... _- --. __ ... - .... -.. ------- .. 
I : 

I 3. ' Niepetnosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata 
. .. .. -.-....... - ... -.-.. -. . -'·'<'-·'·'-'--"'·'-'-1 

I 
! 

! Zalqcznik: or=ecenie 0 niepelnosprawl1osci /Ilb 0 stopnhl niepelnosprawnosci tub or::eczenie 
rowl1owat ne lV rozumieniu przepisow lIstmv)' Z dnia 27 sierpnia J 997 1'. rehabililacji zal\'odowej i 
spolec=nej ora;. ;.alruc/nianiu os6b niepell1osprawnyeh. 

i 

! 

Iii 1--- - .. -- ------- .. " .. "".-.--" .. - .. --.----.--.--, -- .-.--.----- .-.-.-.-.... ---.--.----.---.. --.-.. -.-------.- .. --. . -.- ... --.. -..... -.-.-..... -.. - ... - .... -.-..... - ... - .-.. -, ... - --- '·'·'·'·'1 i 4. Niepetnosprawno;c obojga rodzic6w kandydata 

za/qcznik: orzee::enie a niepe/nosprawnosci llib (} stopniu niepelnosprawnosci IlIb orzec::enie 
rownowai ne lV rozumieniu przepisow llstGlry z dnia 27 siel'pnia /997 t. rehabililacji :awodowej i 
spo/ecznej ora! zall'udnianiu os6b niepe/nosprawnych. 

! zalqcznik: orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjatnego wydane ze wzgh/du na niepelnosprawnosc, 
i orzeczenie u niepe/nosprawl7osci tub 0 stopniu niepelnosprm-vno.vci tub or=eczenie rownowaine W j 
i rOIumieniu przepisow l/S(Cll1-Y I dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spolec:znej oraz i 
! zatrudnianiu osob niepe/nosprawnych. 1 

f · ---~-·---· .. ·--·-~··--·-·- ···"·-----·-----------·-··-------... --------- -_.--- ________ .. ____ . __ . _____ ._J _____ l 
! 6. ! Samotne wychowywanie kandydata w rodzinic ! 1 

i ! zalqc:nik: prawomocny wYl'ok sqdu rodzinnego orzekajqcy rozw6d lub separacj~ lub ak' :grmll oraz 
! ! oswiadczenie 0 samotnym wychowJ1Voniu dziecka oraz niewychuw)'waniu zadnego dziecka wspo/nie: 
! ! jego rodzicem. 
f--··---+-·-·-·····- ........ -.-.. --.. - .. -.-- .. --. _ .--._-.... -... -.-.. -.-.. -.-... --.. -... . .......... - .. --- ....... - .. ----........ -----.--.-...... -..... -.----.- .--... --.-
I 7, I Obj~cie kandydata piecz~ zast,pcz~ 
I , 

! i zalqeznik: dokument potwierdzajqcy objrcie d: iecka pieczq zaslrpczq zgodnie z lfslawq z dnia 9 
! 

czerwca 2011 r. a wspieraniu rodzi/1.V ; ~yslemie piee:y zaS(fpezej. 
L_._. __ ._..L_._ .. __ . ________ . __ ._. ____ .. __ . ________ ._._._._._._. _______ • _____ ,. __ ._._~ _____ ._ .... " .. __ •.. ___ ..... , ..... ____ .. _ 

V. Deklarowany czas pobytu dziccka w przcdszkolu (podkreslic wlasciwe): 

2 

.J .... _._ .. _. __ .... ...J 



- pobyt calodzienny w godz. od ... .... . ...... do ........... ..... .. (wskazac koncowe godziny) 
- pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej od 8.00 do 13.00 

VI. Dane 0 dziecku przekazywane placowce: 

( Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowe, publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szko le i publicznej placowce, 0 kto rej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odZywiania oraz metod opiekUliczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
plac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

VII. Zobowiljzanie rodzicow 
1. W przypadku przyjycia dziecka do placowki zobowi,!zujt; siy do: 

a) Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddzialu przedszkolnego osobiscie lub przez 
osoby dorosl,!, do tego upowaznion'!; 

b) Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 
c) Uczestniczenia w zebraniach rodzic6w, 
d) Wyrazam* zgody / nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc ( w przedszkolu, prasie, 

Internecie) zawieraj,!cych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas uczestnictwa 
w zajyciach przedszkolnych zwi<)Zanych z promocj,! szkoly. 

VIII. Oswiadczam, ze wyraZam zgod<y */ nie wyra:i:am zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku zlozonym w post<ypowaniu rekrutacyjnym. 

Pouczenia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. 

datil podpis OIl1lki/opiekunki pray,'Tlcj !)Odpi s ojcal opiekuna prawnego 

Wyraiam zgod~ na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 
o przyj~cie do cel6w zwi'lzanych z przeprowadzeniem naboru do oddz i a~u przedszkola oraz organizacj<J pracy 
i funkcjonowaniem szkoly, zgodnie z ustawq z dnia 10 maja 2018 roku 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. 
z 20 18 r. , poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ROOO). 

data podpis matki/opiekunki prawnej podpi s ojea! opiekLlll3 prawnego 

3 



ZGLOSZENIE 

Zalijcznik Nr 3 
do ZarI.<Jdzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.4.2021 
z dni a 18 slycznia202 Jr 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
vv ....................... . 

DZIECKA ZAMIESZKALEGO W OBWODZIE SZKOL Y, DO KLASY PIERWSZEJ 
PUBLlCZNEJ SZKOL Y PODSTA WOWEJ, DLA KTOREJ ORGANEM PROW ADZ1\CYM 

JEST GMINA BABOSZEWO NA ROK SZKOLNY ... .. . .. .. / ... ... ..... ... . 

(Wniosek wYI)Ciniajl! rod:dce lub opiekunowie pTlIwni dziecka. Wnlosek 0 pl"Z):i~de nalet}' wypelnic drukowanymi literami . Przy oznaczeniu· skrd lic niewlakiwe) 

I. Dane osobowe dziecka 

~ drugie imi~ 

- - I 

~ I nazwisko 

, PESEL I I I '-h'--~- I~ 
--r I I § I 

data urodzenia 
, 

mleJsce urodzema I 

A -DRES ZA MIESZKANIA DZIECKA I -
! 

I 
ulica nr domu nr mieszkania I 

I I 

t Od pocztowy 
I -- -- L 

miejscowosc I 

I 
! gmma . --

~powiat I ___ ... _J 
11. Dane osobowe rodzlcow dZleckal 0plekunow prawnych 

~E9S0BOW!'_MATKJ/OPI EKUNK I P~-'" WN_E.-'..... ______ ._. 
! Imi er i j nazwisko 
I I I 

j ADRES ZAM IESZKANIA 

- ··-----1 
~ f-.---:----------.. ---~--"T .. I Ill" domu- "T---"'---"'--'--- ' ! ultca ! I nr mieszkania 

I kod pocztowy I miejscowosc 

~lin~ I powiat - r---·----··-.... I telefon kom6rkowy I adres e-mai I 

I DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRA WNEGO 
r-'---'·----·- .. ·----T·- ...... --.. ---.... ---.. ------r-·--... 
Iml~ I nazwisko 

f.D RES ZAMIESZKANIA , --
nrdomu I nr mieszkania I I ul,ea I -----_ .. I r"- .. - ......... -...... -.-.'1 . 
miejscowosc i kod pocztowy i 

I gm ina I powiat 
I- ----------

! telefon kom6rkowy I adres e-mai I 
L . I 



III. Dane 0 dziecku przekazywane placowce: 

( Zgodnie z art. l55 ustawy Prawo o.swiatowe, \V ce lu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w pubJicznej szkole podstawowe, publicznej innej fonnie wychowania 
przedszkolnego, publiczncj szkole i pllblicznej placowce, 0 klorej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odiywiania oraz metod opiekurlczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly Jub 
plac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoj u psychofizycznym dziecka) 

IV. Oswiadczenia rodzicow 
1. Oswiadczam, ze miejscem zamieszkania rodzic6w kandydata i kandydata jest adres 

wskazany w pkt.! pm",yzszej tabeli. Jestem swiadoma Iswiadomy odpowiedzialnosci 
karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia_ 

2. Oswiadczam. ze wyrazam* zgod~ 1 nie wyrazam* zgody na publikacjy zdjyc (w szkole, 
prasie, Internecie) zawiera.i1)cych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas zajyc 
szkolnycb i pozaszkolnych, uroczystosciach szkolnych, zawodach sportowych itp. Oraz 
prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajyciach edukacyjno
wychowawczych w zakresic realizacj i zadan zwi1)zanych z promocj" i dzialalnosci'l 
szkoly. 

3. Oswiadczam, ze wyrazam zgody *1 nie wyrazam zgody* na przetwarzanie danych 
osobow')'ch zawartych we wniosku zlozonym w post<;powaniu rekrutacyj nym. 

Pouczcnia: 

Jestem swiadomy/a odpowiedziaillosci karnej za zlozenic falszywego oswiadczenia. 

data pOOP1S math/opickunki prawnej podpis OjC3/ opiekuna prawHeg(l 

Wyrazam zgod~ na gromadzen ie. przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wn iosku 
o przyjycie do ce16w zwi'lzanych z przeprowadzeniem naboru do szkoty oraz organ izacj'l pracy i funkcjonowan iem 
szkoly, zgodn ie z usta\V~ z dnia 10 maja 20 18 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000) oraz 
zgodn ie z Rozporz~dzeniem Parlumenlll Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrollY os6b fi zycznych w zwiflZku z przetwarzcmiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywll takich 
dallych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46iWE (RODO). 

data podpis "jea/ opickunft prawnego 
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! 

ZallJcznik Nr 4 
do Zarzlldzcnia 

W6jta Gminy Baboszcwo Nr ORG.0050.4.202 1 
z dnia 18 stycznia 2021 r 

Dyrektor Przedszkola w Baboszewie 

WNIOSEK 
o PRZY~ClE DZlECKA NA DRUGIM ETAPlE POST~POWANlA REKRUTACYJNEGO 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, DLA KTOREGO ORGANEM PROW ADZI\CYM 

JEST GMINA BABOSZEWO 
(Wniosek l'I'ypelniajll rodzice lub opickunowic prawni dzkcka. Wniosek 0 prz):i~ ic nalety wypclnie drukowanymi literami. Przy oznaczeniu· skrcslie nicwiaikiwc) 

I Dane osobowe dziecka 
ilTIl ~ drugie im i, 

Ilazwisko 

PESEL I I I I I I I I I 
data urodzenia miej sce urodzenia T 
AD RES ZA MIESZKANIA DZI EC KA 
ulica nr dOlTIu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

II. DaDe osobowe rodz.cow dz.ecka/ op.ekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ 

imi~ nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon kom6rkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCNOPIEKUNA PRA WNEGO 

Imiy nazwisko 

ADRES ZAMIESZKAN IA 

ulica nr domu I or mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon kom6rkowy adres e-mail 
.. III. InformaCJa 0 spelmemu kryterlOw Da drug.m etap.e post~powama rekrutacYJnego do 

publicznego przedszkola, dia ktorego organem prowadZl\cym jest GmiDa Baboszcwo (zgodnie z §2 
uchwaly Nr XXVllI181 /20 17 Rady Gm iny Baboszewo z dnia 28 marca 20 17 r w sprawie okreslenia 
iayteri6w obowi~zuj~cych na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i 
oddzia/6w przedszkolnych w publicznyeh szko/aeh podstawowych, d1a ktorych organem prowadZl\cym jest 
Gmina Baboszewo (w przypadku spe/niania danego kryteri um prosz" postawi" znak " X") 



LP 

1. 

2. 

Kryterillm 

Oboje rodziee kandydata praeujq (za 
spetnienie warunku uznaje sit;, gdy 
kazdy z rodzic6w spelnia CO najmniej 
jeden z warunk6w: 
I.pozostaje w zatrudnieniu w ramach 
stosunku praey lub umowy 
cywilnoprawnej . 
2.pozostaje W samozatrudnieniu Ilib 
prowadzi gospodarstwo rolne, 
3.lIczy si~ w trybie dzicnnym, 

Pot.rzeba zapewnienia kandydawwi 
opieki w ezasie przekraezajqeym 5 
godzin dziennie i korzystania z trzech 
posilk6w dziennie 

3. Rodzeristwo kandydata w roku 
szkolnym, na kt6ry prowadzona jest 
rekrutacja. b~dzie ucz~szezalo do tego 

Wag. 
kryteriu", 

10rkt 

5pkt 

3pkt 

Dokument potwicrdzaj~cy speln ienie 
kryterium 
Ad I.zaswiadezenie praeodawey 0 

zatrudnien iu w ramach stosunku pracy 
alba zaswiadczen ie a wykonywaniu 
pracy na podstawie umowy 
cywil noprawnej. 
Ad2.Aktualny wydruk CEIGO. KRS (w 
samozatrudnieniu). decyzja w sprawie 
wymiaru podatku rolnego na dany rok 
(gosp. ro lne) 
Ad3.Zaswiadczenie szkoly Ilib lIezeln i 
patwierdzaj,)ce naukcr w trybie 
dziennym. 
nozenie przez rodzica oswiadczenia 0 

potrzebie zapcwnienia dziecku opieki w 
czasie przekraczaj~cym 5 godzin 
dziennie i korzystania z trzech pasHk6w 
dziennie 
Potwierdzenia dokonllje dyrektor 
przedszkola na podstawie dokumentaeji 

Speln ienie 
krvtcrium 

przedszkola 
~~~~~~~--~~--~~~-------~~-------~--~--;~---+------~ 

4. Kandydat wychowuje siy w rodzinie Kopj~ orzeczenia s'}du rodzinnego 
obj ~tej nadzorem kuratorskim lub ustanawiaj(}.cego nadz6r kuratora. 
wsparciem asystenta rodz iny poswiadczonC! za zgodnosc z oryginatem 

2pkt przez rodziea kandydata 
Zaswiadezenie wydane przez osrodek 
pomoey spoleeznej 0 obj~eiu rodziny 
wspareiem asystenta 

Do wllIosku dol~czam dokumenty potwlerdzaJ~ce spei lllellle kryteri6w wymlelllonych w p unkele 

... .... ..... ............ /w stawic liczb~ porzqdkowq z powyzszej tabeli/ 

IV. Dane 0 dziecku przekazywane placowce: 

( Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celli zapewnienia dzieeku podezas po by til w pllbl ieznym 
przedsl.kolu, oddziale przedszko lnym w publieznej szkale podstawowe, pllblieznej innej formie wyehowania 
przedszkolnego. publieznej szkole i publ ieznej plae6wee, 0 kt6rej mowa \V art . 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odiywiania oraz metod opiekuriezo-wyehowawczyeh rodz ie dzieeka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szko!y lub 
pJac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia. stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

V. O§wiadczam, i:e wyrai:am zgod4( */ nie wyrazam zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku zloi:onym w post~powaniu rekrutacyjnym. 
Pouczenia: 
Jestem sw iadomy/a odpowiedzialnosci kalT1cj za zlozen ie falszywego oswiadczenia. 

dat:! poopis Hlntld/op;ckunlo.i prn\\~lcj l,,')(jpis ojcal opiekllna plawncgo 

Wyrazam zgody na gromadzenie, przct'warzan ie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 
o przyj,eie do cclow zwiqzanyeh z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organ i zacj~ praey 
i timkejonowan iem przedszkola, zgodn ie z ustawq z dnia 10 maja 2018 roku 0 oehronie danyeh osobowyeh (Oz. U. 
z 20 18 r. . poz. 1000) oraz zgodn ie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Ellropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~zkll z przetwarzaniem clanych osobow)'ch i w sprawie 
swobodnego przeptywu tak ieh danyeh oraz uehylenia dyrektywy 95 /46/WE (ROOO). 

data pndpis mntki/opil!kunki prHWJO<:'j podpis "jea/ opiekllllH prawn ego 

2 



WNIOSEK 

Zalqcznik Nr 5 
do Zar14dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo NT ORG.OO50.4.202 1 
z dnia 18 stycznia 202 1 r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
vv .•.... •.•.••......... .. . 

o przyjc;cie dziecka na drugim eta pie postc(powania rekrutacyjnego do oddzialu 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. dla ktorego organem prowadzllcym jest 
Gmina Baboszewo. 

(Wniosek wypc:lniajij rodzice tub opiekunowle pra\\lli dziecka. Wniosck 0 pl'Z}j¢cie naleZy wypclnic druko ..... anymi literami. Pny oznac7.eniu· sbdlic njewlaStiwe) 

I Dane osobowe dziecka 
i mi~ drugie imift 

nazwisko 

PESEL I I I I I I I I I 
data urodzenia miejsce urodzenia 

I 
ADRES ZAM IESZKAN IA DZIECKA 
ulica nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod poeZlowy miejseowosc 

gl11 ina powiat 

II. Dane osobowe rodzlcow dZlecka/ 0plekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MATKIIOP IEKUNK I PRAWNEJ 

im i~ nazwi sko 

ADRES ZAM IESZKAN IA 

uliea nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miejscowosc 

gmi na powiat 

te lefon kom6rkowy adres e·mail 

DANE OSOBOWE OJCAlOPI EKUNA PRA WNEGO 

imi~ nazwisko 

ADRES ZAM IESZKAN IA 

ulica nr domu I nr mieszkania I 
kod pocztowy miej scowosc 

gmina powiat 

telefon kom6rkowy adres e-mail 
. , 

Ill. InformacJa 0 spelmemu krytenow na drug,m etap,e postC(powama rekrutacYJnego do oddzlalu 
przedszkolnego w publicznych szkolach. dla ktOrego organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo 
(zgodn ie z §3 lIchwaly Nr XXVII1181 /201 7 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r w sprawie 



okreslenia kly teri ow obowi~zuj~cych na d rug im etap ie post,powania rekrutacyjl1ego do publicznego 
przedszko la i oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, d la ktorych o rganem 
prowad~cym jest Gmina Baboszewo (w przypadku spelniania danego kryterium prosz« postawi6 znak 

"X") 

LP Krytcrium Wag. Oakument patwierdzaj~cy spelnienie Spelnienie 
kryte rium kryterium kryterium 

I. Kandydat mieszka w obwodzie szkoly Oswiadczen ie 0 111 iejscu zamieszkania 
podstawowej , w kt6rej zorganizowany 

5 pkt 
zlozone przez rodzica - stanowi,!ce 

jest oddzial przedszkolny, do kt6 rego zalfJcznik do wniosku 
prowadzona jest rekrutacja 

2. Rodzenstwo kandydata w roku Potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoly 
szko lnym. l1a kt6ry prowadzona jest 

3 pkt 
na podstawie dokumentacj i 

relautacja, b~dzie ucz~szczalo do tej 
samei szkoly. 

3. Kandydat wychowuje s i ~ w rodzini. Orzeczenie s~du rodzinnego 
obj~tej nadzorem kuratorskim lub 

. . 
nadz6r kuratora. ustanawl8Jflcego 

wsparciell1 asystenta rodziny poswiadezon~ za zgodnosc z oryginalel11 
2 pkt I przcz rodzica kandydata 

Zaswiadczenie wydane przcz osrodek 
pomoey spolcezl1ej 0 obj"ciu rodziny 
wsparciem asystenta 

Do wniosku dot~czal11 dokumenty potwierdz"j~ce speinienie kryteriow wy mi en ionyc h w punkeie 
.... .. .................. Iwstawi6 liczb, porz~dkowq z powyzszej tabelil 

IV, Dane 0 dziecku pr.lekazywane placowce: 

( Zgodl1ie z art. 155 ustawy Prawo oswiatowe. w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 
przedszkolu. oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowe. publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publ icznej plac6wce, 0 kt6rej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki. 
odZywian ia oraz metod opiekuticzo-wychowawczyeh rodzie dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoly lub 
plac6wki uznane przez niego za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

V. O§wiadczam, ie wyraiam zgod\! *1 nie wyrai:am zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we woiosku zloionym w post\!powaniu rekrutacyjnym. 
Pouczcnia: 
Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za z lol:enie falszywego os\viadczenia. 

data podpis mnlkifopickullki pralYllcj podpi s ojcaf Qpie~una pnlwnCIlO 

Wyrat..am zgod~ na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawat1ych we wn iosku 
o przyj~cie do ce l6w zwi~zanych z przeprowadzeniem naboru do oddzialu przedszko la oraz organ i zacj~ pracy 
i fimkcjonowaniem szkoly, zgodnie z ustawq z du i. 10 maja 2018 roku 0 ochron ie danych osobowych (Oz. U. 
z 2018 r. , poz. 1000) oraz zgodn ie z Rozpor~dzeniem Parlamcntu Europej sk iego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b lizyczn)'eh w zw i ~zkll z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95!46/WE (RODO). 

dnta podpb malki/opicl.:nnki pnlwtlej I,ooPIS O.IC:\l OpitkUll1I IlraWTlcgo 

2 



WNIOSEK 

Zal"cznik NT 6 
do Zarz<}dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.4.202 1 
z dnia 18 stycznia 202 1 r 

Dyrektor 
Szkoly Podstawowej 
w ....... . . ... . . . .. ...... . 

o przyj~cie dziecka zamieszkalego poza obwodem wybranej szkoly podstawowej do kJasy 
pierwszcj w pubJicznej szkole podstawowej, dla ktorej organem prowadz~cym jest Gmina 
Baboszewo. 

(Wniosek wypelniajll rodzice Jub opiekunowie pra~T1i dzied:a. Wniosek 0 pr.£yjl;cie nalety wypclnic drukowllnymi lilerami. Przy oznoczeniu • skrd lic niewlasciwe) 

I Dane osobowe dziecka 
imi~ drugie imi~ 

nazwisko 

PESEL I I I I I I I I I 
data urodzenia micjsce urodzenia 

I 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
lIliea nr domu 

I 
nr mieszkania 

I 
kod poeztowy miej scowosc 

gill ina powiat . II. Dane osobowe rodzlcow dZleckal oplekunow prawnych 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRA WNEJ 

imi~ nazwisko 

ADRES ZAMIESZKANIA 

uliea nr dornu I nr mieszkania I 
kod poezlOwy miej scowosc 

gmina powiat 

!elefon kom6rkowy adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCNOPIEKUNA PRA WNEGO 

imi t; nazwisko 

ADRES ZAM IESZKANIA 

uliea nr domu I nr mieszkania I 
kod poeztowy miejscowosc 

gmina powiat 

telefon kOl116rkowy adres e-mail 
., 

Ill. InformacJa 0 spelmemu krytenow przez kandydatow zamleszkuJ!lcych poza obwodem wybraneJ 
szkoly podstawowej, dla kt6rej organem prowadz,!cym jest Gmina Baboszewo " tabela nr 2(zgodnie z 
§2 lIchwaly Nr XXVli1l81 120 17 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 r w sprawie okreslenia 



kryteri6w obowi~zuj~cych na drugim etapie postypowania rekrutac)jnego do publicznego przedszkola 
i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych. dla kt6rych organem prowad~cym 
jest Gm ina Baboszewo oraz dokumentow niezb,dnych do potwierdzenia (w przypadku spelniania danego 
kryterium prosz\, postawic znak ,.X") 

LP Kryterium Wllga Ookument potwierdzajqcy spelnienie Spelnienie 
kryterium kryterium krvtcrium 

I. Rodzeristwo kandydata w roku Potwierdzen ia dokonuje dyrektor szkoly 
szkolnym, na kt6ry prowadzona jest 

3 pkt 
na podstawie dokumenlacj i 

rekrutacja. b~dzie ucz<;szczalo do tej 
samei szkoly. 

2. Wielodzietnosc rodziny kandydata 
I pkt 

Oswiadczenie 0 wielodzietnosc i rodziny 
kandydata; 

3. Kandydat jest obj<;ty kszta ken icm Orzeczenie 0 potrzebie ksztalcen ia 
specjalnym specjalnego wydane przez zesp61 

3 pkt orzekaj~cy w publicznej poradni 
psycho logiczno-pedagogicznej Ilib 
poradni specjalistycznej. ze wzgl~du na 
niepelnosprawnosc kandydata: 

4. Niepelnosprawnosc w rodzinie Orl.eczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 
kandydata stopniu niepelnosprawnosci lub 

orzeczenie r6wnowaine w rozllll1icniu 
1 pkt przepisow lIstawy z dn ia 27 sierpnia 

I 997r. 0 rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrudn ieniu os6b 
niepeinosprawnych; 

IV. Do wniosku dol~czam dokllmenty potwierdzajtjce spelnienie kryteri6w wymienionych 
w punkcie ... . .................... Iwstawic liczby porz~dkow~ z powyzszej tabelil 
V. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoly podstawowej na wniosek rodzica, 
mogtj bye przyjltci do klasy I po przeprowadzeniu postt;powania rekrutacyjnego, jezeli dana 
publiczna szkola podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 
VI. Oswiadczam, ze wyrazam* zgodt; 1 nie wyrazam* zgody na publikacjt; zdjyc (w szkole, prasie, 
Internecie) zawierajqcych wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas zaJ ltc szkolnych 
i pozaszkolnych, uroczystosciach szkolnych. zawodach sportowych itp. Oraz prac wykonanych 
przez niego podczas uczestnictwa w zajltciach edukacyjno-wychowawczych w zakresie realizacji 
zadail zwi1jzanych z promocj'l i dzialalnosciij szkoly. 
VIr. Dane 0 dziecku przekazywane placowcc: 

( Zgodnic z art. 155 ustawy Prawo oswiatowe, w celu zapewnienia dziecku podczas pobyru w publicznym 
przedszkolu. oddziale przedszkolnym w pub licznej szkolc podstawowe. publicznej innej [annie wychowania "1 
przedszkolnego. pliblicznej szko le i publicznej plac6wce. 0 kt6rej mowa wart. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, 
odZywian ia oraz metod opiekunczo·wychowawczych rodzic dziecka przekazlije dyrekrorowi przedszkola. szkoly lub 
plac6wki uznane przez nicgo za istotne dane 0 stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoj u psychofizycznym dziecka) 

V. Oswiadczam, ze wyrazam zgodl( '·'1 nie wyrazam zgody* na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wniosku zlozonym w postl(powaniu rekrutacyjnym. 

Pouczenia: 
Jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za z.fozen ie falszywego oswiadczenia. 
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Wyraz:am zgodl( na gromadzenie, przetwarzan ie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 
o przyj~c i e do cel6w zwi~zanyeh z pl'zeprowadzen iem nabom do szkoly oraz organizaejq pracy i funkcjonowaniem 
szkoly, zgodnie z ustaw~ z dnia 10 maja 2018 roku 0 oehronie danyeh osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000) oraz 
zgodn ie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os6b fi zycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danyeh oraz llchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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