
 

 

Wypełnia szkoła 

Data złożenia  

Nr ewidencyjny  

 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ  

Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Zabawie  

 
na rok szkolny 2021/2022 

A.  Dane osobowe dziecka 

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A  

imię*  

nazwisko*  

PESEL* 

           

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

data urodzenia* 
dzień miesiąc Rok 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię*   

nazwisko*   

telefon kontaktowy   

adres e-mail   

A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A  

 dziecko matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

Miejscowość*    

Ulica*    

nr domu* nr mieszk*       

kod pocztowy*    

Poczta*    



 

B. Inne informacje o dziecku 

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 155  ustawy Prawo Oświatowe** 

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

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

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

** Art. 155. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 
publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania 
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły 
lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka.  

C. Szkoła obwodowa 

Czy Szkoła Podstawowa w Zabawie jest dla kandydata szkołą obwodową:        □ TAK        □ NIE 

Jeżeli NIE, to proszę podać nazwę szkoły obwodowej……….…………………………………………….... 

Adres …………………………………………………………………………………..…………………………... 

D. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  

* dane obowiązkowe    
………………………………………………………………….. 

 
                         (podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 

E. Informacje dotyczące danych osobowych 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób składających wniosek o przyjęcie 

kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Zabawie  

 
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące 

informację: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych 

jest reprezentowany przez dyrektora Wiolettę Dzik Zespół Szkół w Zabawie , ul. Szkolna 31, 

33-133 Wał-Ruda, tel. 14 622 60 81, email: email: zszabawa@op.pl 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@interia.eu lub listownie  

pod adresem administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO)  

na  podstawie art. 149 i 151 Ustawy  Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 

(Dz.U.2020.910 t.j.) oraz w celu zapewnienia odpowiedniej opieki na podstawie art. 9 ust.2  

lit. g RODO w związku z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe. 

4. Odbiorcą Państwa danych będą osoby upoważnione świadczące usługi obsługi informatycznej 

oraz zabezpieczenia danych osobowych. 

mailto:inspektor@interia.eu


5. Dane osobowe kandydatów przechowywane będą przez okres określony w art. 160 Ustawy 

prawo oświatowe: 

- w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 

uczęszcza do szkoły, 

- w przypadku nieprzyjęcia przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych na  

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 15-18 

RODO), 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego wymienione w pkt.3. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i przyjęcia dziecka do szkoły. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

profilowane. 

 


