Data wpływu: …………………………………….

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Tomaszowie Mazowieckim
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Jana Pawła II

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
na rok szkolny 2021/2022
1.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
PESEL
Seria i numer
paszportu (w
przypadku braku
PESEL)
Przedszkole, do
którego uczęszczało
dziecko
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MATKA / OPIEKUN PRAWNY
OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania Rodziców / opiekunów prawnych
Kod, miejscowość
Ulica, nr domu i
mieszkania
Dane kontaktowe (o ile posiadają)
Adres poczty
elektronicznej
Telefon komórkowy
Telefon domowy
III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Nr orzeczenia

TAK



NIE

Poradnia, która wydała
orzeczenie
Typ orzeczenia (rodzaj
niepełnosprawności)
Dodatkowe informacje
o dziecku
IV. SYTUACJA RODZINNA DZIECKA
 pełna
 niepełna
V. PREFEROWANE SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzina



zastępcza

W przypadku złożenia wniosku do innych placówek (maksymalnie trzy) należy wpisać numery szkół, do których
złożono wnioski w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
WE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKACH KOLEJNOŚĆ PRZEFEROWANYCH SZKÓŁ MUSI BYĆ TAKA SAMA

Pierwszy wybór
Drugi wybór
Trzeci wybór

Szkoła Podstawowa nr
Szkoła Podstawowa nr
Szkoła Podstawowa nr

ulica
ulica
ulica

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(PRZY SPEŁNIONYCH KRYTERIACH PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK „X”)
Kryteria wynikające z Uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto
Tomaszów Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły.
Lp.

1.

2.
3.

Kryterium

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i
będzie uczęszczać w oku szkolny , na
które prowadzona jest rekrutacja do
danej szkoły podstawowej
Miejsce pracy rodziców znajduje się w
obwodzie szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
dziecka (babcia, dziadek) wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium

15

Oświadczenie rodziców

10

Do wglądu kopia umowy
o pracę

5

Oświadczenie rodziców

Miejsce na
zaznaczenie
spełnionych
kryteriów

ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata
kryteriów określonych w art. 133 i 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz dodatkowych kryteriów
określonych przez dyrektora Zespołu.
W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów
przyjmuje się, ze dziecko nie spełnia danego kryterium.

SPECYFIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:
Kolejny nr
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika

(oryginał, urzędowo poświadczona kopia, kopia
poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego)

Ilość
punktów
(wypełnia
szkoła)

1.
2.
3.
4.

OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane
są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczamy, że o zmianie danych zawartych
we wniosku niezwłocznie powiadomimy dyrektora szkoły.

……………………………………………………
Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………………………….
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

W trybie art. 14 ust.1 i 2 RODO, informuję”
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Administratorem Pani (a) danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Wiejskiej 29/31., które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania rekrutacji na rok szkolny
2021/2022.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosowych
przepisów prawa.
Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności
z art. 77 RODO.

