
   Załącznik Nr 7  
 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

………………………………………………………. 

 

…………………………………..……………………. 

Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

                                 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Podgórzynie 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły) 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie                                                   

Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z załącznikami  należy zeskanować i przesłać pocztą 
elektroniczną na adres: szkolapod2@wp.pl, lub przesłać pocztą tradycyjną, lub złożyć do skrzynki 
korespondencyjnej ustawionej w wejściu głównym w szkole. 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce  urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

II. Informacja dodatkowa o dziecku 

 

1. Opinia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o specyficznych trudnościach 
dziecka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Szkoła obwodowa (proszę podać nazwę i adres szkoły) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

mailto:szkolapod2@wp.pl


 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego 

kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 

L.p. Kryterium Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny  Tak*) 

1 2 3 

1. Kandydat mieszka na terenie Gminy Podgórzyn   

2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły  

3. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych 

kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 

 

 

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez  organ prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami. 
2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ………… 

 

Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082. i ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym.  

2. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej 
Rozporządzenie RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych, m.in.: imienia i 
nazwiska, adresu zamieszkania, aktualnego miejsca pracy, numeru telefonu prywatnego i służbowego, numeru 
PESEL i in. przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Podgórzynie, w związku z realizacją procesu 
rekrutacyjnego do klasy I w Szkole. 

 

……………..…………………………………                      …………………………………………………………… 

    Miejscowość, data                                           Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO 

 Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Podgórzynie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Szkolna 1, 58-562 Podgórzyn, e-
mail:  szkolapod2@wp.pl oraz telefonicznie: 75 76 214 77 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Szumowski, z którym można się skontaktować e-
mailowo: adam@szumowski.com.pl oraz telefonicznie: 601554412 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I w Szkole Podstawowej im. Orła Białego 
w Podgórzynie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego 
nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz.,996 
ze zm.). 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 
przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 
będzie uczęszczało będzie do placówki, a w przypadku nie przyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. 
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6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony 
danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani 
do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

 Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu 

9. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Podgórzynie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Szkolna1, 58-562 Podgórzyn, e-
mail:  szkolapod2@wp.pl oraz telefonicznie: 75 76 214 77 

10. Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Szumowski, z którym można się skontaktować e-
mailowo: adam@szumowski.com.pl oraz telefonicznie: 601554412 

11. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
a. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w 

przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności 
dziecka; 

b. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, 
w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania 
obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 
59) takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, 
prowadzenie dziennika, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP; 

c. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieci, pracowników i mienia placówki; 

d. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu 
nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP. 

12. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieci i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania infrastruktury informatycznej w przedszkolu. 

13. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 
osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania 
celów przetwarzania. 

14. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki 
lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi 
z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. 

15. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

16. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

17. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony 
danych osobowych. 

18. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. 
W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje 
niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie 
zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na 
realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka. 
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