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Grzędzice, dnia 

…………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica/opiekuna prawnego* 

 

 

…………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji w sprawie rekrutacji 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
Tel. kontaktowy 

 

 

 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy …………………… 
 

 

Nazwa i adres placówki, do której dziecko uczęszczało 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów prawnych 
(tabelę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

1 Imię i nazwisko dziecka  

2 Obywatelstwo  

3 Data i miejsce urodzenia kandydata  

4 

PESEL kandydata (w przypadku braku 

seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość)  

           

5 Miejsce zamieszkania kandydata 
Kod pocztowy i 

miejscowość 
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Ulica i nr 

domu/mieszkania 
 

6 Miejsce stałego zameldowania kandydata 

Kod pocztowy i 

miejscowość 
 

Ulica i nr 

domu/mieszkania 
 

7 
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów/ adres zamieszkania, tel. 

kontaktowy1)2 

Matka/opiekun 

prawny* 
 

Kod pocztowy i 

miejscowość 
 

Ulica i nr 

domu/mieszkania 
 

Tel. kontaktowy  

Ojciec/opiekun 

prawny* 
 

Kod pocztowy i 

miejscowość 
 

Ulica i nr 

domu/mieszkania 
 

Tel. kontaktowy  

8 Szkoła rejonowa właściwa dla stałego 

zameldowania dziecka 
 

 

 

Udział dziecka w edukacji przedszkolnej  
(nazwa i adres placówki, w której dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne) 

 

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

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

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

___________________________________________ 
1Zgodnie z art.151ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa oświatowego (Dz.U. z 2017r.,poz.59), wniosek zawiera dane podane w 

punkcie 1-8 tabeli, które są obowiązkowe. 
2 godnie z art.25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik  

Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy 

szkolnej? 
TAK                                      NIE 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedz) 

Jeśli tak, proszę o wpisanie godzin opieki 

świetlicowej. 
od godz. …………         do godz. ……… 

Korzystanie z żywienia w szkole. 
TAK                                      NIE 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedz) 

Udział dziecka w lekcji religii/etyki organizowanych 

na terenie szkoły. 
TAK                                      NIE 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedz) 

 

Inne istotne informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole. 
(np. przewlekłe choroby, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

 

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

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

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

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

Uwagi 

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

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

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

 

 

OŚWIADCZENIE: 

„Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 

 

……………………………………             …………………………………………………………… 
Miejsce i data         

      

 …………………………………………………………… 

 
       Czytelny podpis wnioskodawców – rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka ………………………………………………oświadczam że: 

      (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku 

(zarówno moich jak i mojego dziecka) o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach 

ul. Gryfa 6, jak również danych zawartych w załącznikach  do wniosku w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podejmowaniu przez w/w szkołę innych obowiązujących ją z mocy 

ustawy działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (w tym zwłaszcza ogłoszenie list osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły), na podstawie 

art. 6 ust.1.lit.c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27.04.2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  

przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE(zwanym dalej RODO)  

 

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w przedkładanym wniosku o przyjęciu kandydata 

do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach ul. Gryfa 6, 73-110 Stargard, jak również danych i 

oświadczeń zawartych w załącznikach do tego wniosku. 

 

…………………………………………   ……………………………………………… 
(podpis matki lub opiekuna prawnego)    (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie  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.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO). 

INFORMUJEMY, ŻE: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach ul. Gryfa 6, 

73-110 Stargard, tel. 915764169, e-mail:szkola@spgrzedzice.pl 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@gmina.stargard.pl należy pamiętać, iż powyższe 

dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych 

osobowych, a ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu rekrutacji, w 

szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.  

3. Dane osobowe kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata będą przetwarzane w celu 

przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w art.130 ust 1 ustawy prawa oświatowego 

(Dz.U.z 2018r. poz.996 i 1000) na podstawie: 

-  do dnia 24 maja 2018r. art.23 ust.1 lit 2 ustawy o ochronie danych osobowych, 

- od 25 maja 2018r. art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. g RODO 

W związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa oświatowego (Dz.U. z 2018r. poz. 996 i 

1000), który określa treść wniosku o przyjęciu do szkoły oraz wykaz załączonych dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art.127 ust. 1,4 i14, który określa sposób 

organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art.160, który określa zasady przechowywania 

danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: firma wspomagająca proces rekrutacji na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca 

realizacja wychowania przedszkolna/szkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania 

takiej informacji na podstawie przepisów prawa. 

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o 

fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą zostać w celu usprawnienia procesu rekrutacji i 

wyeliminowania zjawiska blokowania miejsca. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art.160 ustawy Prawa oświatowego, z którego wynika, 

że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postpowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
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postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza 

do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych  zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w 

procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art.6 lit e lub f RODO, 

zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art.21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na 

fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art.6 ust.1 lit c. RODO nie 

przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 

decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola/szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się 

żadnych profili kandydatów. 

11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. W Polsce organem nadzorującym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dotyczących dokumentach nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem uniemożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz 

uniemożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i  wynika to w 

szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest 

konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do szkoły/przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie 

stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów obowiązujących w 

rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

 

Zapoznałem się/zapoznałam się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane dane informacyjne są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………………………    ……………………………………………… 
(podpis matki/opiekuna prawnego)      (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 


