
                     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal  

     Zgromadzenia Sióstr Pijarek 
35-514 Rzeszów,  ul. Sanocka 70  tel. (17) 8592083 
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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal   

Zgromadzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie 

na rok szkolny 2020/2021 
 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ..............  w roku szkolnym ............................ 
 

1. Nazwisko i imiona dziecka  .......................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia  ............................................................................................................  

 

3. PESEL                                                                      4. Obywatelstwo ……….………………… 

5. Stały adres zameldowania ucznia  .............................................................................................  

      kod pocztowy.............................. telefon domowy  ...................................................................       

6. Adres do korespondencji / adres zamieszkania (jeśli jest inny od adresu zameldowania) 

........................................................................................................................................................... 

7. Imię i nazwisko        matki dziecka.............................................................................................  

                                       ojca dziecka ……......................................................................................  

8. Telefony komórkowe   matki .......................................... ojca  .................................................  

9. E-mail   matki ............................................... ojca … ................................................................  

10. Ilość dzieci w rodzinie ................. rok urodzenia  ........................................ .............................  

11. Nazwa i adres przedszkola, do którego dziecko uczęszcza  ....................................................... 

.................................................................................................................................................... 

12. Motywy wyboru szkoły:  

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

        ........................................................................................................................................................  

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

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

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

 

 INNE INFORMACJE I DANE O DZIECKU 

KRYTERIA REKRUTACYJNE  (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE) 

Dziecko z rodziny, której rodzeństwo uczy się w szkole Sióstr Pijarek  TAK NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej  TAK NIE 

Dziecko pracownika szkoły Sióstr Pijarek  TAK NIE 

Dziecko objęte pieczą zastępczą TAK NIE 

Dziecko mające rodzeństwo wśród absolwentów naszej szkoły  TAK NIE 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego TAK NIE 
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Charakter naszej szkoły opiera się na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata, integralnej 

formacji osoby w trzech wymiarach: duchowym, intelektualnym i fizycznym, współpracy rodziców,  

nauczycieli i uczniów, zaangażowaniu w ciągłą formację i chrześcijański styl życia. 

Oświadczam, że (zaznacz znakiem v): 

 jest mi znany katolicki charakter szkoły i akceptuję stosowany w niej program 

wychowawczo-profilaktyczny. 

 akceptuję Statut Szkoły oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 zobowiązuję się do uczestniczenia w zebraniach dla rodziców, rekolekcjach wielkopostnych 

oraz mszach szkolnych wspólnoty szkolnej. 

 umożliwię dziecku uczestniczenie w nabożeństwach wspólnoty szkolnej w czasie świąt 

liturgicznych i uroczystości szkolnych. 

 w razie zmiany danych osobowych, adresu zameldowania, zamieszkania lub numeru telefonu 

zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sekretariatu szkoły.  

 wyrażam zgodę na udział dziecka w lekcjach religii/etyki*.  
 

Pouczenie 
 

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe(Dz.U. z 2017 r. Nr 59) 
 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr  

    Pijarek w Rzeszowie; 

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

      i opiekuńczych, zgodnie  z Ustawą z dnia  7.09.1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  

      c ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dn, 27.04. 2016;   

3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;  

4. każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  

     ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;  

5. uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;  

7. z dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach przetwarzane będą zgodnie  

     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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). 

 

Pouczenie: 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor 

Szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w podaniu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu do celów związanych  

z rekrutacją do szkół podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

 

 

 
 

       *niepotrzebne skreślić            

Data i podpis matki/opiekunki prawnej Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 


