
 
 

 
 
 
 
 

 (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) 

 
 

                                      WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
                                     do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie 

rok szkolny 2023 / 2024 
Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym 

1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

DANE DZIECKA 

Nazwisko 
 
 
 

Imię/imiona 
 
 
 

Data urodzenia 
 

 

Dziecko sześcioletnie Dziecko siedmioletnie 

Wiek dziecka (zaznaczyć właściwe X)   

Miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania 

 
 

 
 

Adres zameldowania  

 
 

 

 

PESEL 
 
 

w przypadku dziecka sześcioletniego 
dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym  rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej        
lub 
dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez PPP  

TAK NIE 

  

 
 

 
 

DANE MATKI/ opiekuna prawnego/ podmiotu sprawującego pieczę zastępczą 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

 

 
 

 

DANE OJCA/ opiekuna prawnego/ podmiotu sprawującego pieczę zastępczą 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

   

 

DEKLARACJE 

Nauka religii  
              □ TAK                               □ NIE 

 

 
 
 

wypełnia Sekretarz Szkoły – data wpływu,                                                     nr 



 
2. DANE DODATKOWE 

DANE DODATKOWE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy  
□ TAK 

□ NIE 

Oświadczam, że dziecko będzie korzystało  
z dowozów autobusem szkolnym  
w przypadku, gdy odległość od miejsca zamieszkania 
do szkoły przekracza 3 km. 

□ TAK 

□ NIE 

 

Deklaruję korzystanie dziecka z obiadu w stołówce szkolnej 
□ TAK 

□ NIE 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum. 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
3. Podstawą prawną przetwarzania jest: 

− art. 6 ust. 1 lit. e RODO. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,  

− art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, tj. Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie 

zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, prawo ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z przepisami RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem odebrania dziecka ze Szkoły. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak 
możliwości odbioru dziecka ze Szkoły. 

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych. 
9. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza, ul. Reja 15, 82-400 Sztum 
Adres email: sekretariat@sp2sztum.pl 
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl 
Oświadczam, że wszystkie podane w Zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej  za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 
… …..………………………………………………            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        Data                                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ podmiotu sprawującego pieczę zastępczą 

 

INNE INFORMACJE, DOTYCZĄCE DZIECKA, KTÓRE WEDŁUG RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 ISTOTNE SĄ DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA DZIECKA W SZKOLE 

np. zdrowotne, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, opinia, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej 
lub innej specjalistycznej, inne istotne (np. zdrowotne) 

 
 
 
 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  

Orzeczenie o niepełnosprawności:  

Opinia PPP:  

Przedszkole, do którego uczęszczało dziecko  
w roku szkolnym 2022/2023 

 

Nazwa grupy przedszkolnej 
 

 

           Dane teleadresowe szkoły: 

Strona internetowa: www.sp2.sztum.net 

Adres mailowy: sekretariat@sp2sztum.pl 

Adres placówki: ul. Reja 15, 82 – 400 Sztum 

Telefon: 55 640 63 53 

http://www.sp2.sztum.net/


 

Imię i nazwisko kandydata (dziecka) 

 

 

Oświadczenie 

** Załącznik dla kandydatów do klasy I zamieszkujących poza obwodem 

 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie  
*We właściwej rubryce (Tak - o ile spełnione jest kryterium /  Nie - o ile kryterium jest niespełnione ), przy 

każdym z 10 kryteriów proszę wpisać  znak     X w odpowiedniej kolumnie i właściwym wierszu 

L.p. Kryterium 
Wypełnia rodzic/ 

opiekun prawny 

Wypełnia 

komisja 

rekruta 

- cyjna TAK NIE 

1.  Niepełnosprawność kandydata    

2.  Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata  
 

 
 

 
 

3.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  
 

 
 

 
 

4.  Wielodzietność rodziny kandydata    

5.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
   

6.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą    

7.  

Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta 
i Gminy Sztum 

 
 

 
 

 
 

8.  Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata    

9.  
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej szkole prowadzonej 
przez Miasto i Gminę Sztum 

 
 

 
 

 
 

10.  
Osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu należytej 
opieki kandydatowi (np. dziadkowie) zamieszkują w obwodzie szkoły 

   

Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenia składa się pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
*Wyrażam dobrowolnie zgodę na dostęp komisji rekrutacyjnej do danych zawartych w oświadczeniu i wniosku celem dokonania 
rekrutacji. 

 
 

 

Sztum, dn. …………………………………               ……………………………………………………………………………………………………….. 
                                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ podmiotu sprawującego pieczę zastępczą 
 
Wyniki rekrutacji – praca komisji rekrutacyjnej 

 

Liczba uzyskanych punktów:  

 

 

Wynik postępowania rekrutacyjnego:       zakwalifikowany/ niezakwalifikowany       
 

przyjęty/ nieprzyjęty                                

 

 Podpisy komisji rekrutacyjnej: 

 

 

Data: 


