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Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie 19 kwietnia – 7 maja 2021 r.  

w szkole wskazanej w poz. nr 1, tzw. szkole pierwszego wyboru. 
 

Data złożenia wniosku:  

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko*  

Imię/imiona*  

Data urodzenia*  

PESEL*            
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Gmina  

Miejscowość*  

Ulica*  

Nr domu /mieszkania*  

Kod pocztowy*  

Poczta*  

 

DANE OSOBOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko i imię/ 

imiona* 
  

Adres zamieszkania 

Gmina   

Miejscowość*   

Ulica*   

Numer 

domu/mieszkania* 
  

Kod pocztowy* Poczta*   

Dane kontaktowe 

Telefon kontaktowy*   

Adres e–mail   

* oznaczone pola wymagane 

 

WYBRANE PLACÓWKI WG PREFERENCJI RODZICÓW (kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji) 

L.p. Nazwa szkoły Adres szkoły 

1) pierwszego wyboru 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

w Zambrowie 

ul. Magazynowa 13,  

18–300 Zambrów 

2) drugiego wyboru   

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

Kryteria ustalone przez Radę Miasta Zambrów 

1.  Dziecko zamieszkuje na terenie miasta Zambrów  

2.  Dziecko posiada rodzeństwo w szkole  

3.  Niepełnosprawność dziecka  

4.  Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły  

5.  Rodzić dziecka jest absolwentem szkoły  

Uwaga. 

Dokumentacją potwierdzającą spełnienie: 

– kryteriów: 1, 2, 4, 5 jest oświadczenie rodziców. 

– kryterium 3 jest oryginał dokumentu lub jego kopia potwierdzona przez notariusza lub instytucję, która 

go wydała. 

 
Do wniosku dołączono łącznie ………… załączników. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

  

1. Administratorem podanych danych jest Dyrektor Szkoły w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie,  

ul. Magazynowa 13, 18-300 Zambrów.   

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej www.sp3.zambrow.org 

w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz pod adresem mailowym iodo@ecrklex.pl. 

3. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu do szkoły dzieci zamieszkałych  

w obwodzie szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych.  

4. W przypadku kandydatów przedkładających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność lub opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 

ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,  

na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu,  

nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych 

i interesów osoby, której dane dotyczą). 

5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  Dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w  szkole,  

która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

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

6. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.  

7. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.  

9. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska oraz wynik postępowania. 

 

 
 

Zambrów, ……………………………….         …………………………………………….. 
   data     czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie 

dziecka  

do szkoły. 

Zambrów, ……………………………..……..                                                  …………………………………………  

                                                          Dyrektor szkoły 

 

http://www.sp3.zambrow.org/
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Zambrów, dnia ………………………. 

 

……………………………………… 
      imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

Oświadczenie  

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie 

oświadczam, że: 

dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Zambrów; 

dziecko posiada rodzeństwo w szkole –  

………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzeństwa oraz klasa, do której uczęszcza 

miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły –  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
nazwa zakładu pracy oraz adres 

rodzic dziecka jest absolwentem szkoły.  

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………… 
    podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


