
Załącznik nr  1 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 
ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca tel.fax: /063/2751531,/063/2753032 

e-mail: - sp3slupca@sp3slupca.pl www: -www.sp3.slupca.pl  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 

im. Adama Mickiewicza 
w Słupcy 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
do publicznej szkoły podstawowej rok szkolny 2020/2021 

 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. PESEL dziecka (w przypadku braku 
PESEL serię i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 

           

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców 
kandydata 

Matki 

Ojca 

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców 
i kandydata 

Matki 

Ojca 

Kandydata 

6. Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów 
rodziców (o ile posiadają) 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca Telefon  do kontaktu  

Adrespocztyelektronicznej  

 

II. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych 
1. .......................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................... 
   
 Przynależność do obwodu szkolnego ………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                            (nazwa szkoły obwodowej) 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów 
 

L.P. Kryterium 
Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 
Pkt. 

 

Zgłoszenie 
kryterium do 
oceny -TAK 

 
1. 

Kandydat zamieszkały i zameldowany na 
pobyt stały w Słupcy 

Oświadczenie rodzica  (zał. nr 7) oraz 

zaświadczenie o zameldowaniu stałym 
10  

2. Kandydat zamieszkały w Słupcy Oświadczenie rodzica (zał. nr 6) 7  

3. 
Kandydat uczęszczał do przedszkola 
znajdującego się na terenie miasta Słupcy 

Oświadczenie rodzica (zał. nr 5) 3  

4. 
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do 
tej szkoły 

---------------------------- 2  

5. 
Zatrudnienie rodzica na terenie miasta 
Słupcy (dot. kandydata spoza miasta Słupcy) 

Zaświadczenie z zakładu pracy 1  

 

Do  wniosku  dołączam  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  kryterium  wymienionego  w punkcie …………………………… 
 

mailto:sp3slupca@sp3slupca.pl
http://www.sp3.slupca.pl/


• Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu 
przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły, w tym w systemach informatycznych. Nadto w przypadku 
zakończenia rekrutacji z wnioskiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych szkole oraz 
organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie 
związanym z procesem kształcenia  i przetwarzania tych danych przez te przedmioty. Przetwarzanie danych 
odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że 
przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawianie w siedzibie właściwej 
szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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 (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze). 

▪ Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

▪ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

Słupca, dnia .........................                                  ….......................................................................................
  

                            ( czytelny podpis wnioskodawców rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 
Decyzja Dyrektora Szkoły: 

 
 

Kandydat został przyjęty do klasy ................. 
 

Kandydat nie został przyjęty z powodu ....................................................................................................... 

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

 
Słupca, dnia  ………………………………                                                            …...........................................  

                        (podpis) 
 
 

 


