
Załącznik nr 4  do Zasad rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie z dnia 14.03.2022r. 

 
 

Wniosek o przyjęcie 
do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  w Sztumie 

dziecka sześcioletniego zamieszkałego poza obwodem szkoły 
w roku szkolnym 2022/2023 

 

Wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

SERIA I NR PASZPORTU 
-w przypadku braku nr PESEL  

Imię (imiona)   

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica   Nr domu/ nr mieszkania  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU / WSTĘPNE DEKLARACJE 

1. Moje dziecko będzie uczęszczało na zajęcia  : religii  - TAK/ NIE       etyki  TAK / NIE 

2. Moje dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicy szkolnej : TAK / NIE 

3. Moje dziecko będzie korzystało z odpłatnych obiadów : TAK / NIE 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie żyje Nieznany Rodzic mieszka za granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/ nr mieszkania  

Telefon kontaktowy 
Adres e-mail 

 
 
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie żyje Nieznany Rodzic mieszka za granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE  OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu/ nr mieszkania  

Telefon kontaktowy 
Adres e-mail 

 
 
 



 

INFORMACJA O SPEŁNIENIU JEDNEGO Z WARUNKÓW  - ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE 

 
Dziecko korzystało w roku szkolnym 2021/2022 z rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 
 

Nazwa i adres przedszkola 

 
 
 
 

 
Dziecko nie korzystało w roku szkolnym 2021/2022 w rocznego 
przygotowania przedszkolnego, posiada opinię poradni psychologiczno – 
pedagogicznej dotyczącą dojrzałości szkolnej. 
Należy dołączyć kserokopię orzeczenia. 
 

Nazwa i adres poradni oraz nr orzeczenia 

 
 
 
 
 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 
 

Kryteria określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy Sztum 

1. Niepełnosprawność kandydata 
 

2. Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata 
 

3. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 

4. Wielodzietność rodziny kandydata 
 

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

7. 
Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie  
Miasta i Gminy Sztum.  

8. Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata 
 

9. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum 
 

10. 
Osoby wspierające rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują w obwodzie szkolnym  
(np.dziadkowie)  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum (zwana dalej Szkołą). 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

RODO - ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Podstawą prawną przetwarzania jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 149 i 150 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który określa treść wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych. 

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Odbiorcami danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: organ prowadzący, tj. Miasto i Gmina Sztum z siedzibą przy ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Miejsko-Gminny 

Zespół Oświaty, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które 

na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Jak długo przechowujemy dane? 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. Z kolei zgodnie z art. 160 ust. 2 ww. ustawy  dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola lub placówki 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, prawo ich sprostowania (w  tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

zgodnie z przepisami RODO.  

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00, z tym że prawo 

wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą 

przewidują przepisy Prawa oświatowego 



Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane? 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)? 
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.  
Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum 

Adres email: sekretariat@sp1sztum.pl 

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl 

 
 

 
Sztum, dnia …………………          … ………………………………………………                ……………………….………………. 
                                               Podpis matki lub opiekunki prawnej                                           Podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

Data złożenia wniosku:                                        

 
 
WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA  
 

Kryteria określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy Sztum                                 Punkty 

Niepełnosprawność kandydata 
 

Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata 
 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 

Wielodzietność rodziny kandydata 
 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie  
Miasta i Gminy Sztum.  

Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata 
 

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej szkole prowadzonej przez Miasto i Gminę Sztum 
 

Osoby wspierające rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują w obwodzie szkolnym  
(np.dziadkowie)  

RAZEM 
 

 
 
 
Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego komisja pozytywnie/ negatywnie opiniuje przyjęcie  
 
Imię i nazwisko dziecka ; ………………………………………………………………………………………… 
 
do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie. 
 
 
 
Podpisy członków komisji rekrutacyjnej : 
 
 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

mailto:sekretariat@sp1sztum.pl

