
Rekrutacja do klasy I Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana
Pawła II w Stryszowie na rok szk. 2023/2024

Ankieta rekrutacyjna dla rodziców ucznia z poza obwodu szkoły

Lp.  Kryterium   

Proszę zaznaczyć

prawidłową

odpowiedź
1. Wielodzietność rodziny kandydata  
2. Niepełnosprawność kandydata    
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   
6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą     

8.
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole w której 

ubiega się o przyjęcie (o ile oddział przedszkolny działa w szkole)
9. Rodzeństwo kandydata  realizuje obowiązek szkolny w danej szkole
10. Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły
11. Dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania kandydata

Pouczenie:
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem  
    faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor zespołu może zażądać przedstawienia dokumentów 
    potwierdzających dane zapisane w Formularzu Rekrutacyjnym.
2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
    osobowych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym w systemach informatycznych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
    im. św. Jana Pawła II w Stryszowie oraz organu prowadzącego zespół Gminę Stryszów. 

 Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 24   maja 2018r., poz. 1000) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie,

 niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz          
w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji  w celu sprawnego realizowania zadań Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie oraz zadań Gminy Stryszów będącej organem prowadzącym 
zespół,

 przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem zespołu.

                                                               
  Data i podpis rodzica


