
 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 8.2022 

Wójta Gminy Wietrzychowice 
z dnia 24 stycznia 2022 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ  

Szkoły Podstawowej……………………………………………………………… 

na rok szkolny 20…../20….. 

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*    

Wypełnia szkoła 

Data złożenia  

Nr ewidencyjny  



 

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 Wietrzychowicach 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 ) 

 

 

 

UWAGA - INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OOBOWYCH 
Zanim złożysz wypełnione dokumenty rekrutacyjne niezbędnymi danymi pamiętaj, że Administrator danych, którym jest placówka 
pierwszego wyboru, do której składasz wniosek zapewnia Ci pełne zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu Twoich danych wypełniając 
tym samym nałożony na nią obowiązek informacyjny wynikający z art.13 pkt 1-2 RODO. Pamiętaj, że masz prawo do nie udzielania informacji, 
o które będziesz proszony, ale wówczas nie będziemy mogli wypełniać naszego prawnego zobowiązania i będziemy zmuszeni odrzucić Twój 
wniosek. 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 2  pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r. poz. 1082) oświadczenie, o którym mowa  

w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 

z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wietrzychowicach 

(adres: Wietrzychowice 64, 33-270 Wietrzychowice; adres e-mail: sp@wietrzychowice.pl ; nr 

tel. 14 641 80 16) reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji.. 

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w art. 149, 

art.150, art. 155 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.) 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są 

zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, 

chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. 

przez okres rekrutacji, przyjęcia i uczęszczania dziecka do szkoły, przedszkola. Po osiągnięciu 

celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe                        

w celach archiwalnych tj. przez okres 5 lat. 

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych mogą być przetwarzane również przez okres trwania 

postępowania sądowego, w przypadku wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia 

dziecka do przedszkola, szkoły. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania danych; 

c) ograniczenia przetwarzania; 

d) żądania usunięcia danych o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 

RODO. 

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

  

  
……………………………………….. 

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

 
  
 

mailto:sp@wietrzychowice.pl

