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Regulamin rekrutacji uzupełniającej dzieci do klasy pierwszej  

w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok 
szkolny 2018/2019 

 

I. Podstawa prawna: 

1.  Ustawa z dnia 14.12.2016 r  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 59.), 

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60), 

3. Zarządzenia NR 15/2018 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 05 marca  2018 r. w 

sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowaniu uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych  i  klas pierwszych szkół 

podstawowych na rok szkolny 2018/2019  

II. Zasady naboru: 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różnej  

przyjmuje się dzieci po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie 

zgłoszenia (Załącznik nr 1).  

3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas 
pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci 
zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej którzy są przyjmowani z 
urzędu. 

 
4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.3, wymaga przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki 
finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego 

 
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 
6. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i ich 

wartości punktowe: 
. 

L.p. Kryterium Liczba Dokument niezbędny do 
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punktów potwierdzenia kryteriów 

1 Kandydat do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej,  

punktu przedszkolnego, przedszkola na 

terenie Gminy Siennica Różana 

3 Spełnienie kryterium 

potwierdza dyrektor na 

podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu 

danej jednostki 

2 Rodzice lub jeden z rodziców 

kandydata pracuje w miejscowości 

należącej do obwodu danej szkoły 

podstawowej 

2 Oświadczenie rodzica 

potwierdzające jego 

miejsce pracy 

3 W obwodzie szkoły podstawowej 

zamieszkują krewni kandydata(np. 

babcia, dziadek) wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w 

zapewnieniu mu należytej opieki 

1 Oświadczenie o miejscu 

zamieszkania krewnych 

kandydata. 

 
 

7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

8. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora 
wniosek o przyjęcie dziecka oraz oświadczenie o spełnianiu określonych kryteriów 
rekrutacji. (załącznik nr 2 i 3) 
 
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust.6  składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
10. Rodzice/ opiekunowie prawni wraz z wnioskiem składają oświadczenie dotyczące 
nauki religii/etyki (Załącznik nr 4) 
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11. Dzieci, które w latach szkolnych 2016/2017 – 2019/2020 realizowały 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie  której dziecko mieszka, na 
wniosek rodziców, jest przyjmowane do  klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. (Załącznik nr 1) 
 

12. Dzieciom, które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną naukę w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej organ prowadzący szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 
2018, może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę 
podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, jeżeli liczba 
uczniów w klasie pierwszej w danej szkole nie przekracza 7 uczniów.  

III. Harmonogram postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do  klas 
pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 

 

 od dnia do dnia czynności rodzica/opiekuna prawnego 

Rekrutacja uzupełniająca do  klas pierwszych  

01 sierpnia 
2018 

13 sierpnia 2018  składanie wniosków  o przyjęcie klas pierwszych 
szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  (załącznik nr 2 i 3 )  

14sierpnia 
2018 

21 sierpnia 2018 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 
ustawy ,oddziału przedszkolnego i dokumentów  

21 sierpnia 
2018 

- podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

27sierpnia 
2018 

 podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 

 

 

 

IV.  Komisja  rekrutacyjna  

Komisję rekrutacyjną powołuje się zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej tylko w przypadku 

zgłoszenia się dziecka spoza obwodu szkoły. 
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku 

w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 257, tel: 82-575-92-14 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Dołhan 

email: informatyk@siennicarozana.lh.pl adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w 

Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 257 

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 ze zm.), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych 

form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657). 

Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 

może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane 

szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g oraz j RODO. 

IV. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 

wykonania zadań wynikających z ustawy – Prawo oświatowe oraz innych ustaw szczególnych. 

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów 

szczególnych, na przykład wizerunek ucznia, koniecznym będzie wyrażenie przez rodziców lub 

opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

 Państwa dane osobowe są przekazywane: 

1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, 

2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane, 

3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, m.in. 

System Informacji Oświatowej – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Vulcan Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław), 

mailto:informatyk@siennicarozana.lh.pl
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4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, m.in. Urząd 

Gminy  Siennica Różana, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

5. podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych. 

  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. 

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych 

danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji.  

 Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane. 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, m.in. 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.). 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Szkoła pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 

w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, przysługują odpowiednie prawa 

wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”); 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

6. prawo do przenoszenia danych. 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez 

Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 1  

 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci 

do  klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej im. Synów Pułku w 

Siennicy Różanej 

 

 

 

WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYNÓW PUŁKU W 
SIENNICY RÓŻANEJ w roku szkolnym 2018/2019 

 
 
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka  
 
…...................................................................................................................................................... 
 

urodzonego (data urodzenia) ......................................... w ………………………………… 
 

województwo ………………………..………do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w roku szkolnym 2018/2019 
 
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………….  
 
PESEL dziecka………………………………………….. 
 
Adres meldunku stałego dziecka ……………………………………………………….  
 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)  

 

.................................................................................................................................... 
 
Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji placówki 
 
 Matki ……………………………….. ojca……………………………………. 
 
 
Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole/ 
przedszkolu /punkcie przedszkolnym(podać dokładny adres) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych we wniosku, 
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Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 
ze zm.);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 
90, poz. 631 ze zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
Siennica Różana, dnia ……………………………..      

        ……………………………………………… 
(podpis obojga rodziców/ 
opiekunów prawnych) 
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Załącznik nr 2  
 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci 

do   klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej im. Synów Pułku w 

Siennicy Różanej 

 

WNIOSEK  

o przyjęcie  dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy 

Różanej na rok szkolny 2018/2019 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka  
 
…...................................................................................................................................................... 
 

urodzonego (data urodzenia) ......................................... w ………………………………… 
 

województwo ………………………..………do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  
im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w roku szkolnym 2018/2019 
 
Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………….  
 
PESEL dziecka………………………………………….. 
 
Adres meldunku stałego dziecka ……………………………………………………….  
 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)  

 

............................................................................................................................. ....... 
 
Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji placówki 
 
 Matki ……………………………….. ojca……………………………………. 
 
 
Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole/ 
przedszkolu /punkcie przedszkolnym(podać dokładny adres) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Oświadczam, że   
c) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 
d) niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych we wniosku, 

3.Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od 
najbardziej do najmiej preferowanych: 
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1) pierwszy wybór: 

…………………………………………………………………………….. 

2) drugo wybór: 

………………………………………………………………………………… 

3) trzeci wybór: 

………………………………………………………………………………… 

4. Kryteria ustalone przez Radę Gminy ( odpowiednie zakreślić): 
o Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego, przedszkola 

na terenie Gminy Siennica Różana   

o Rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do 

obwodu danej szkoły podstawowej. - oświadczenie 

o W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, 

dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu 

należytej opiek. - oświadczenie 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 
ze zm.);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 
90, poz. 631 ze zm.). 

 

 
 
 
Siennica Różana, dnia ……………………………..      

        ……………………………………………… 
(podpis obojga rodziców/ 
opiekunów prawnych) 
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Załącznik nr 3  

 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci do klasy 

pierwszej w Szkole Podstawowej   im. 

Synów Pułku 

   w Siennicy Różanej 

 

................................................. ...................................... 
Imię i nazwisko Miejscowość i data oświadczenia 

................................................. 
Ulica, nr mieszkania 

................................................. 
Kod pocztowy, miejscowość 

/Adres osoby oświadczającej/ 

Oświadczenie  

 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

i zapoznany z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego, która brzmi: 

„ kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że ........................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................ 
 Czytelny podpis osoby oświadczającej 
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Załącznik nr 4  

 

do  Regulaminu  rekrutacji dzieci do klasy 

pierwszej w Szkole Podstawowej im. Synów 

Pułku   w Siennicy Różanej 

 
 

……………………………….       ……………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego )        (miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym wyrażam wolę/nie wyrażam woli*, aby …………………………………………... 
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)   

uczeń/uczennica* klasy …………. uczęszczał/a na lekcje …..……………………………….. 
(religii, etyki, religii i etyki)**  

zorganizowane w ….…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość zmiany oświadczenia w przedmiotowej 

sprawie. 

 

 

 

 
………………………………………….. 

(podpis rodziców, opiekunów prawnych) 
 

 

 

Podstawa prawna złożenia oświadczenia: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 roku, poz. 478) 

* proszę niepotrzebne skreślić 

** proszę wybrać właściwe sformułowanie 

 


