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Kwestionariusz rekrutacyjny 

Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji 

Jeżeli Państwo chcą, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w ostatniej 

kolumnie proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie danego 

kryterium ( zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)  

L.p. Kryterium Wymagane dokumenty  

potwierdzające spełnienie kryterium 

Zgłoszenie 

kryterium 

TAK 

1)  Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności lub samotnym 

wychowywaniu dziecka 

 

2)  Samotne wychowywanie 

dziecka 

 

3)  Niepełnosprawność kandydata Oryginały dokumentów, notarialnie potwierdzone 

kopie lub urzędowo poświadczone odpisy, wyciągi   

z dokumentów 

 

4)  Niepełnosprawność rodziców 

lub rodzeństwa kandydata 

 

5)  Wychowywanie dziecka                  

w rodzinie zastępczej 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w punkcie…………  

(zgodnie z ustawą z art. 20 b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.                    

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w mniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie              

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach jest kierownik internatu,                  
do którego wniosek został złożony. 

 

       Oświadczenia wnioskodawcy 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję               

do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu                          

w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia 

rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę, i organy uprawnione              

do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym  z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 

……………………………..……………….                 …………..……………………………………. 
                   data i podpis kandydata                                 podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
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