
 

Czerwin, dn. ……………………………………….. 
              

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 w Czerwinie  rok szkolny …………………….. 

 

A. Dane osobowe dziecka – przekazywane na podstawie art. 151 ustawy Prawo Oświatowe* 

DANE   IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

1. 

 

Imię/imiona i nazwisko 
dziecka 

 

Data i miejsce urodzenia 
dziecka 

 

Numer PESEL dziecka 
(w przypadku braku PESEL - seria i 
numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 

           

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

(rodzaj dokumentu, seria, numer) 

 

DANE  IDENTYFIKACYJNE I  KONTAKTOWE  RODZICÓW  LUB  OPIEKUNÓW
1 

1. Imiona i nazwiska rodziców 
dziecka 

matka  ojciec  

  

2. Telefon kontaktowy   

3. Adres e-mail   

 
 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

1. Adres zamieszkania 
rodziców dziecka 

matka  ojciec  

  

2. Adres zamieszkania dziecka  

 
*art. 151 ust. 1 UPO: zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania 
rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata 
 

B. Dodatkowe informacje: 
 

                                                      
1
 W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych 



ADRESY  ZAMELDOWANIA 
Wypełnia rodzic, którego adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania 

1. Adres zameldowania dziecka  

 
INNE DODATKOWE INFORMACJE 

9. Dokładny adres szkoły 
obwodowej  
(w przypadku dzieci 
niezameldowanych  
w obwodzie SP Czerwin) 

 

10. Czy dziecko będzie korzystać 
ze świetlicy szkolnej? 
(w przypadku dzieci dojeżdżających lub 
rodziców pracujących) 

 

11. Czy dziecko znajduje się pod 
opieką poradni 
specjalistycznej  

tak (jakiej?) 
 

nie 
 

12.  Czy dziecko posiada 
orzeczenie o 
niepełnosprawności, 
orzeczenie o kształceniu 
specjalnym, opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 
inne zaświadczenia 

tak 

nie 

 
C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

* Oświadczam, że dziecko  .......................................................................................................... 
realizuje (zrealizowało) roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

(podać adres placówki) 
 
 

Czerwin, dnia …………………..…  ……..…………………………..…       …………………………………… 
czytelny podpis matki kandydata1)         czytelny podpis ojca kandydata1) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA: 

 

Oświadczam, iż dane identyfikacyjne dziecka oraz miejsce zamieszkania dziecka i rodziców podane w tabeli A są 

zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  
 
Czerwin, dnia …………………..… ……..…………………………..…        …………………………………… 

czytelny podpis matki kandydata1)          czytelny podpis ojca kandydata1) 
 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie, 07-407 Czerwin, ul. Piastowska 23A. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3. Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą 

Prawo Oświatowe w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit g) RODO . 

4. Dane osobowe Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka przechowywane będą:  

- dla kandydatów przyjętych do szkoły nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 

uczęszcza do szkoły. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich 

przetwarzania.  

6. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują wam następujące 

prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO, 

- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 18 RODO, 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach 

przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, 

w tym profilowania. 

 

 
Czerwin, dnia …………………..… ……..…………………………..…        …………………………………… 

czytelny podpis matki kandydata1)          czytelny podpis ojca kandydata1) 
 


