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Załącznik nr  3 

Kampinos, …………………………….. 

…………………………………………. 
Nazwisko i imię osoby zgłaszającej  

…………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 

………………………………………….                        

             Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

                                 z Oddziałami Integracyjnymi  w  Kampinosie   

                  ul. Szkolna 5 

             05-085 Kampinos 

 

W n i o s e k 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie z dniem 1 września 2020r. do Szkoły Podstawowej                             

z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego do klasy pierwszej mojego/mojej                      

syna/ córki 

 

1.……………………  2.  ………………..……    ………………………………………….………………… 
imię   imię   nazwisko 

 

………..….………………..………   w  ………………..………….  woj.  …………………..………………                                                          
              data urodzenia    miejsce urodzenia 
 

 

Nr PESEL  

 

 

adres zamieszkania:   
 

ul./nr domu………………………..…..…  kod pocztowy ……………… poczta ……………………….…… 

 

 

adres zameldowania na pobyt stały:   
 

ul./nr domu………………………..…..…  kod pocztowy ……………… poczta ……………………….…… 

 

 

 

Szkoła obwodowa (wg adresu zameldowania): 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….  
Nazwa szkoły i dokładny adres 

 

Przedszkole w którym dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  

w roku szkolnym  2019/2020 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………...… 
Nazwa przedszkola oraz dokładny adres 
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Oświadczam, że kandydat spełnia następujące kryteria  zgodne z art. 20c ustawy o systemie Oświaty 

(właściwe zaznaczyć): X 

 

Wielodzietność rodziny kandydata. 

Niepełnosprawność kandydata. 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

Niepełnosprawność obojga rodziców. 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
 

Oświadczam, że kandydat spełnia następujące kryteria zgodne z Uchwałą Rady Gminy Kampinos  

nr XLIV/190/17 z dnia 20 marca 2017r.  (właściwe zaznaczyć) X 
 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły – 30 pkt. (potwierdza dyrektor szkoły na podstawie 

posiadanej dokumentacji) 
 

Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/rodziców kandydata – 5 pkt. (oświadczenie 

rodziców o miejscu pracy) 
 

Kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola – 15 pkt. Potwierdzenie na wniosku przez 

dyrektora przedszkola) 
 

W obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców  

w zapewnieniu właściwej opieki – 5 pkt. (zaświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata) 
 
 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
 

1. Imię/imiona i nazwiska 

rodziców kandydata 

Matki 

 
 

Ojca 

 
 

2.  Adres zamieszkania matki 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/mieszkania  

3 Adres zamieszkania ojca 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/mieszkania  

4. Adres poczty elektronicznej  

i nr telefonu matki kandydata 

Telefon                        

do kontaktu 
 

Adres  poczty 

elektronicznej 
 

4. Adres poczty elektronicznej  

i nr telefonu  ojca  kandydata 

Telefon                        

do kontaktu 
 

Adres  poczty 

elektronicznej 
 

 
……………………………………………………… 

podpis rodzica / prawnego opiekuna  
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WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE  

 

Zaświadcza się, iż dziecko ……………………………………………. ur. ……………………………. 
                                                                                         (imię i nazwisko dziecka)                                                                      (data urodzenia) 

 

 

korzystało z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

 

………………….………………           …………………….….……………………         

pieczęć przedszkola       podpis i pieczęć dyrektora przedszkola 

 
 

 

 

 

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

dla rodziców (prawnych opiekunów) 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) 

obowiązująca od dnia 25.05.2018r. 
 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół  

Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie przy ul. Szkolnej 5, 05-085 Kampinos, 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Administratora: poczta tradycyjna - 05-085 Kampinos, ul. Szkolna 5, poczta 

elektroniczna - sekretariat@zspkampinos.pl 

3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Piotr Przygoda e-mail: 

iod.zspkampinos@gmail.com 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą 

udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty  

z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe  

z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz. U. z 2017r. poz.1646). 

6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły 

oraz facebooku szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. 

Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie przez 15 lat od daty publikacji, a następnie 

trwale usuwane. 

8. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 7 przetwarzane są na postawie dobrowolnej, 

pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

9. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole  

(np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, 

problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego 

opiekuna). 
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10. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej 

do ich przetwarzania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

……………………………………………………… 

podpis rodzica / prawnego opiekuna 
 

 

 

 

 

DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ  

 

 

Liczba uzyskanych punktów ………………………. 

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………  przyjęła / nie przyjęła  

 

kandydata  ………………………………………………………… do  Szkoły Podstawowej z Oddziałami  

 

Integracyjnymi  im. Z. Padlewskiego w Kampinosie od dnia ……………………………………………… 

 

UZASADNIENIE 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpisy członków Komisji                       

 

1. Przewodniczący: ……………………………………………………………………………………. 

2. Członek: ……………………………………………………………………………………………. 

3. Członek: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 


