
                                

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023 

Szkoła Podstawowa w Goszczu kl………… 

I. DANE DZIECKA. 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka 
(w przypadku braku nr PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

Adres zamieszkania dziecka  

 

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA. 

Imię i nazwisko Matki / opiekunki  

Adres zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonu kontaktowego  

Imiona i nazwisko Ojca /opiekuna  

Adres zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonu kontaktowego  

 

III. WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ. 

(w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych) 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

IV. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Szkoła obwodowa ucznia ( nazwa szkoły i adres) 

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



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

V. ISTOTNE DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

VI. DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ NALEŻY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA 

KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE Z 14 GRUDNIA 2016r. (art. 150 ust. 2 - DZ. U. 

Z 2017 R. POZ 59 Z PÓŹ ZM.) ORAZ DODATKOWYCH OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY (proszę 

wpisać załączone dokumenty. 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że: 

a. Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia; 

b. Dane dotyczące miejsca zamieszkania są zgodne z prawdą; 

c. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku. 

 

____________________________________________ 
(data, podpis rodzica / opiekuna) 

 

 

 

 



VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

1 .   

Na podstawie art. 13 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 (RODO), 

przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa w Goszczu, Goszcz, ul. Szkolna 1, 56-416 Twardogóra 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

e-mail: spgoszcz@wr.onet.pl 

tel. 071 398 70 91 

Inspektor Ochrony Danych mgr inż. Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna  

przetwarzania 

Dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych dziecka oraz rodzeństwa dziecka są przetwarzane w celu:  

a. przeprowadzenia rekrutacji dziecka do placówki, a także aby móc skorzystać z pierwszeństwa w przyjęciu 

dziecka do placówki w oparciu o poszczególne kryteria naboru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.  

z art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora,  

w szczególności art. 130, 131, 133, 149, 150, 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe; 

b. zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo -

wychowawczych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe, tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa 

oraz dla celów profilaktyki zdrowotnej.  

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  

z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 

uczęszcza do placówki, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postepowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w placówce, przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora placówki 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postepowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem.  

Odbiorcy danych 

Podmiot przetwarzający 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a. organowi prowadzącemu lub innym organom administracji państwowej na podstawie przepisów prawa 

powszechnego; 

b. podmioty wspierające działalność AD, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

umowy (tj. na podstawie art. 28 RODO); 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w stosunku do danych, których podstawą 

przetwarzania była Państwa zgoda.  

Dodatkowe informacje 

a. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 131 oraz art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym do placówki oraz aby 

korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.  

b. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  

c. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału 

człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. 

d. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,  

w rozumieniu RODO. 

e. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez placówkę mogą Państwo znaleźć na stronie www 

placówki. 

 

_ 

 

___________________________________________ 

(data, podpis rodzica / opiekuna) 

 

 



 

Oświadczenie rodziców / opiekunów o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka  

w roku szkolnym 2022/2023  

ze Szkoły Podstawowej w Goszczu 

 

Do odbioru mojego dziecka z placówki: ________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Ja _________________________________legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze_____________________ 

upoważniam następujące osoby: 

LP. Imię i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego lub nr PESEL Podpis osoby upoważnionej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

1. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru 

przez wskazane powyżej osoby. 

2. Oświadczam i potwierdzam, że posiadam podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób 

upoważnionych i zobowiązuje się, na żądanie Dyrektora Żłobka, okazać kopie zgód na przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora Danych - Dyrektora Szkoły oraz udzielić wszelkich żądanych, w tym zakresie 

wyjaśnień.  

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13, 14 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Goszczu. W placówce został powołany 

Inspektor Ochrony Danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 

inspektor.rodo@gmail.com. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z: 

− art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6) Prawa oświatowego (placówka publiczna) 

− art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art.  172 ust. 2 pkt 3) Prawa oświatowego (placówka niepubliczna) 

w celu umożliwienia Pani/Panu odbiór dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo co jest zadaniem placówki 

uregulowanym również w dokumentach wewnętrznych placówki, zgodnie z przekazanym upoważnieniem 

rodzica/prawnego opiekuna. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby AD dokonał pozytywnej identyfikacji osób wskazanych w dokumencie. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego lub do czasu uczęszczania dziecka do 

placówki. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu. 

 

 

 

_____________________________ 

(Czytelny podpis rodzica / opiekuna dziecka) 

 


