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Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2023/2024 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……….. Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi 

Śląskiej w Działoszynie 

INFORMACJE O DZIECKU   (NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM) 

Imię/ imiona  

Nazwisko   

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL:                                     

Adres zameldowania dziecka 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy  

Poczta  

Adres zamieszkania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zameldowania) 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy  

Poczta  

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

Dane  Matki (opiekunki) Ojca (opiekuna) 

Imię      

Nazwisko     

Nr tel. kontaktowego     

Dane adresowe  rodziców  

   - stałego     - tymczasowego  - stałego      - tymczasowego 

Miejscowość     

Ulica, nr     

Kod pocztowy     

Poczta   

PRZYNALEŻNOŚĆ DO OBWODU (należy zaznaczyć właściwe)  

          z obwodu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie  

          spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie 

         spoza Gminy Bogatynia 

Adres szkoły obwodowej w przypadku dzieci spoza rejony Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi 
Śląskiej w Działoszynie / Gminy Bogatynia ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ZGODY  RODZICÓW 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, 
wyjściach i wycieczkach w ramach   programu dydaktyczno-wychowawczego  

  Tak      Nie  

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w 
prasie i na stronach internetowych w ramach informacji o pracy dydaktyczno-
wychowawczej i promocji szkoły. 

  Tak      Nie 

Wyrażamy zgodę gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku w systemach informatycznych 
szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami 
oświatowymi. 

  Tak      Nie 

Wyrażamy zgodę  gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w niniejszym wniosku w dokumentacji prowadzonej dla dziecka w toku 
realizacji obowiązku  szkolnego/nauki (tj. dzienniki zajęć, arkusze ocen, księgi 
uczniów itp.). 

  Tak      Nie 

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia   Tak      Nie 

Dziecko będzie uczestniczyć w lekcjach religii   Tak      Nie 

Informacje dodatkowe o dziecku (opinia / orzeczenie Poradni PP, alergie, przewlekle choroby 

itp.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

Oświadczam, że: 
 nie mam ograniczonej, ani nie jestem pozbawiony (a) władzy rodzicielskiej; 
 dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję 

się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych w nim zawartych 
oraz świadomy jestem o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

 zostałem/am poinformowany/a o celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych 
mojego dziecka i możliwości zmiany wcześniej wyrażonych zgód. 

 

………..…………………………………………………….. 
(data, czytelny podpis matki / prawnego opiekuna) 

Oświadczam, że: 
 nie mam ograniczonej, ani nie jestem pozbawiony (a) władzy rodzicielskiej; 
 dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję 

się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych w nim zawartych 
oraz świadomy jestem o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

 zostałem/am poinformowany/a o celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych 
mojego dziecka i możliwości zmiany wcześniej wyrażonych zgód. 

 

…………………………………………………………….. 
(data, czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna) 
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Zobowiązujemy się do: 
 przestrzegania postanowień statutu szkoły, 
 regularnego uiszczania wymaganych opłat, 
 uczestniczenia w zebraniach rodziców,  
 przyprowadzania do szkoły zdrowego dziecka, 
 niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach, 
 pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO W PROCESIE 
REKRUTACYJNYM 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego 
określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych 
kandydata do szkoły oraz o przysługujących rodzicowi / opiekunowi prawnemu kandydata do szkoły 
prawach z tym związanych: 
1. Administratorem danych osobowych kandydata do szkoły i jego rodziców / opiekunów prawnych 

jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia. 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00. 
3. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą 

na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
- Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148 z zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1481 z zm.), oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego 
kandydata do szkoły w celu przeprowadzenia postępowania naboru w Szkole Podstawowej im. św. 
Jadwigi Śląskiej w Działoszynie. 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

5. Dane pozyskiwane są rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły. 
6. Dane osobowe przetwarzane są w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na podstawie art. 160 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) przez 
okres uczęszczania do placówki, jeżeli dziecko zostanie przyjęte, lub przez okres roku od zakończenia 
rekrutacji, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.  

7. Rodzic / opiekun prawny kandydata do szkoły mają prawo żądania od administratora dostępu do 
swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, 
rodzic /  opiekun prawny kandydata do szkoły ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły danych osobowych w zakresie 
wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych 
osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie naboru w Szkole Podstawowej  
im. Św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie. 

10. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodzica / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

……………………………………………………….…….. 
(data, czytelny podpis matki / prawnego opiekuna) 

 

……………………..…………………………………….. 
(data, czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 


