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Rotmanka, dnia……………… 
 

Pani 

Iwona Tanewska 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance 

 

Wniosek do klasy…………  

Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance 

 na  rok szkolny 2022/2023 
 

1. Dane rodziców/prawnych opiekunów /wszystkie dane prosimy wypełnić drukowanymi literami/ 

 

2. Dane osobowe dziecka 
 

PESEL *                                                        Pierwsze  imię                                                    Drugie imię 

               

         

                                             Nazwisko                               

 

 

 

 

Data urodzenia                                              Miejsce urodzenia                                       Województwo 

 

 

 

     rok            miesiąc    dzień 

 

3. Adres zamieszkania  
 

 

 

    

                                                      ulica                                                                       nr domu                     nr lokalu 

 

  
- 

       

 

  

 

   kod pocztowy                           miejscowość                                                                                gmina 

 

*w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 
 

    -   -                        

 

Dane matki/prawnego opiekuna 

 

imię i nazwisko ………………………………….. 

 

adres zamieszkania ................................................ 

 

…………………………………………………… 

 

telefon…………………………………………… 

 

adres mail………………………………………. 

 

Dane ojca/prawnego opiekuna 

 

imię i nazwisko ……………………………………. 

 

adres zamieszkania .................................................... 

 

……………………………………………………… 

 

telefon……………………………………………… 

 

adres mail…………………………………………… 
 

 

 

 

adres 
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  3.  Kryteria przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły  

       w Rotmance (wpisać znak x w odpowiednim wierszu) 

 Wymagane dokumenty Tak Ilość pkt * 

1) Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do 

szkoły podstawowej, do której składany jest 

wniosek 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

szkoły podstawowej, do której składany jest 

wniosek 

  

2) Niepełnosprawność kandydata 
 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1172 z późn. zm.) 

  

3) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko  

z jego rodzicem) 

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka lub 

niewychowywaniu  żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem 

  

4) Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to 

rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 
Oświadczenie rodzica o wychowywaniu 

kandydata w rodzinie wielodzietnej 
  

5) Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia         

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1111 z późn. zm.) 

  

6) Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców 

(oznacza to zatrudnienie na podstawie umowy  

o pracę, umowy cywilno- prawnej, lub prowadzenie 

działalności gospodarczej) kandydata znajduje się  

w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany 

jest wniosek 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu 

lub w przypadku samozatrudnienia – aktualny 

wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej 

  

Razem  
Dokumenty wymienione w pkt 2, 3 (w przypadku składania prawomocnego wyroku sądu), 5 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata. 
WAŻNA INFORMACJA: 

1. Podczas składania wniosku należy przedłożyć do wglądu:  świadectwo ukończenia szkoły (jeśli dotyczy) oraz skrócony akt urodzenia dziecka 
(w przypadku przyjęcia do klas wyższych niż klasa pierwsza). 
2. Jeśli adres zameldowana nie jest tożsamy z adresem zamieszkania rodzice są zobowiązani na podstawie art. 33  ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe do poinformowania dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, do którego dziecko należy z uwagi na adres 
zameldowania, o spełnieniu obowiązku szkolnego, w terminie do dnia 30 września każdego roku. 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (RODO) 
1) Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance, adres korespondencyjny: Al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn,  
nr telefonu: 58 682-13-17, 58 683-08-50, adres e-mail: sekretariat@rotmanka.com.pl.  
2) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres 
mailowy: iod@rotmanka.com.pl. 
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej. 
4) Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz uchwała nr XXXVIII/9/2018 Rady Gminu Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.   
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
5) Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest  na stronie internetowej szkoły w zakładce ochrona danych osobowych. 

 

 

 

……………………………………              ……………………………………………………………………….. 
                      data                 

                                                                                                          podpis rodziców/opiekunów prawnych 

*wypełnia Komisja Rekrutacyjna 
 

mailto:sekretariat@rotmanka.com.pl
mailto:iod@rotmanka.com.pl
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Komisja Rekrutacyjna (na podstawie złożonych wymaganych dokumentów)  

na posiedzeniu w dniu: ……………………….. 

 

1. Zakwalifikowała dziecko do klasy ……………… Szkoły Podstawowej  

w Rotmance  □ TAK          □ NIE 

 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu: 

 

 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

Komisja Rekrutacyjna (na podstawie złożonych pisemnych oświadczeń woli i liczby uzyskanych punktów)  

na posiedzeniu w dniu: ………………………..  

 

1. Przyjęła dziecko do klasy ……………………. Szkoły Podstawowej  

w Rotmance  □ TAK          □ NIE 

2. Liczba uzyskanych punktów: …………………………………... 

3. Nie przyjęła dziecka z powodu: 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 


