
……………………………………………                  
 Imię i nazwisko  wnioskodawcy - rodzica dziecka 

 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji  

 

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

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej  w Piasku  

 

         w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

do klasy …………………………. 

 

 
Dane osobowe dziecka i rodziców

1
 

 

1. Imię i nazwisko dziecka   

2. Data urodzenia dziecka  

3. PESEL dziecka 
w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszport lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  

 

 

4. Adres zamieszkania 

 
 

 

5. Imiona i nazwiska rodziców dziecka 
 

Matki  

Ojca 
 
 

6. Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów rodziców dziecka 
- o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych  

z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1148). 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której zgłoszenie zostało złożone. 

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia  

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych  
z przyjęciem dziecka do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U .  

z 2016 poz. 922). 

 
 

 
……………………………………    ……………………………………………………….. 
                      data       czytelny podpis rodziców dziecka/ opiekunów prawnych  

 
1 Zgodnie z art. 151  ustawy  Prawo oświatowe,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w punkcie 5 podaje się,  jeśli  takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w pu nkcie  
1-4 należy podać obowiązkowo,  natomiast  podanie danych w punkcie 5, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w  sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania 

opieki nad dzieckiem. 

 
2 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja  pra w d ę  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 

 

 

 

 



Pouczenia: 

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za  

zeznanie nieprawdy. 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 207r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz 

poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy 
służbowej. 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjściem i pobytem w przedszkolu 

naszego dziecka, danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku  zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/We ( 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem. 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 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)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 

119, s.1/ informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa w Piasku 
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły  z siedzibą  w Piasku ul. Żurawska 2. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – cezary.suchan@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z 

ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996 i 1000) (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze 
względów związanych z ważnym interesem publicznym ) – RODO  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa.  

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa.  

6. Posiada Pan/Pani  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo 
do ich sprostowania (art.16 RODO)  

7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).  

8. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  jest 

wymogiem ustawowym. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji ( Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016r. poz. 922). 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                   ……………………………     ……………………………………. 
data                                                                                           podpis ojca/opiekuna          podpis matki/opiekunki 

 

mailto:cezary.suchan@gmail.com

