
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach 
ul. Gryfa 6, 73-110 Grzędzice, tel.: 91 576 41 69  

 

Nr wniosku  

Data złożenia  

Godzina złożenia  

(wypełnia szkoła) 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

JAKO SZKOŁY OBWODOWEJ OD DNIA …………………… 

Niniejsze zgłoszenie dotyczy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły, która ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jest szkołą 

obwodową 

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach 

Adres szkoły: ul. Gryfa 6, Grzędzice, 73-110 Stargard 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona 1 2 

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL1  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/nr mieszkania  Kod pocztowy  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada opinię lub orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej 
TAK* NIE* 

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi Do 3 km* Powyżej 3 km* 

Dziecko będzie zgłoszone do świetlicy szkolnej TAK* NIE* 

Dodatkowe informacje o 

dziecku (choroby, wady 

rozwojowe, potrzeby 

przyjmowania leków 

podczas poprzebywania w  

szkole, uczulenia, itd.) 

 

______________________________ 

*Należy zaznaczyć właściwą dopowiedz 
1 W przypadku braku nr PESEL – seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

 



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach 
ul. Gryfa 6, 73-110 Grzędzice, tel.: 91 576 41 69  

 
 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imiona* 1 2 

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA  MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania*  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imiona* 1 2 

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA  OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania*  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

*dane obowiązkowe do wypełnienia 

 

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 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach 
ul. Gryfa 6, 73-110 Grzędzice, tel.: 91 576 41 69  

 

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 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. 130 

w zgodzie z art.30a ustawy Prawa oświatowego (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 t.j.) oraz 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) w związku z art. 149 i 150 ustawy Prawa Oświatowego (dz. U. 

z 2019r. poz. 1148 t.j.) 

 

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

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

 

 

Grzędzice, dnia ……………………………2022r. 

 
 

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 

związanych z procesem rekrutacji. Pełne dane Inspektora ochrony danych zawarte są na stronie 

http://bip.gmina.stargard.pl/ 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art.130 w zgodzie z art. 30a ustawy Prawa oświatowego (Dz. U. z 2019r. poz. 

1148 t.j.) oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w związku z art. 149 i 151 ww. ustawy. 

4. Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji oraz w celu statutowej działalności szkoły. 

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

6. Dane będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a następnie przez okres archiwizacji danych, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania 

ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziału w 

procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art.18 RODO. 

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

decyzji ani do profilowania. 

9. 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. W Polsce 

organem nadzorującym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału 

w procesie rekrutacyjnym.  

http://bip.gmina.stargard.pl/

