
Załącznik nr 1
…………………………………………………………                 
  Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
…………………………………………………………
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji
…………………………………………………………
  Telefon kontaktowy

Dyrektor  Szkoły Podstawowej
……………………………………………

   
Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej ………………………………………….1

I- Dane osobowe kandydata i rodziców2 

1A. Imię/imiona i nazwisko kandydata 

Adres miejsca zamieszkania kandydata
1B.

Adres miejsca zameldowania kandydata
2. Data urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata Matki

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i kandydata 3

Kod pocztowy

Matki Ojca

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer 
mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców kandydata
o ile je posiadają

Matki
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte  w  niniejszym  wniosku  i  załącznikach  do  wniosku  będą  wykorzystywane

wyłącznie  dla  potrzeb  związanych z  postępowaniem  rekrutacyjnym, prowadzonym  na  podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej,  do której wniosek został złożony.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam,  że  podane  we  wniosku  oraz  załącznikach  do  wniosku  dane  są  zgodne  z  aktualnym

stanem faktycznym.4 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach

do  wniosku  dla  potrzeb  związanych z  postępowaniem  rekrutacyjnym zgodnie  z  wnioskiem oraz
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem 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
(publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

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

1
 Zgodnie z art. 130 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz. U z 2017 r. Poz.59), dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane  są do niej z urzędu. Zgodnie z Art. 130. Ust. 4 

powyższej ustawy  postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie zgłoszenia rodzica kandydata.

2
 Zgodnie z art. 151 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz. U z 2017 r. Poz.59) określającym zawartość zgłoszenia.

3
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

4
 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



                      Data                       Czytelne podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119,  
s. 1, informujemy, że:
1.  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu (adres:
Chociw 191, 98-170 Widawa, tel. 43 672 37 28, e-mail: sp.chociw@poczta.onet.pl). 

1. W  Szkole  został  powołany  Inspektor  Ochrony  Danych  (dane  kontaktowe:  Marcin
Kominiarczyk, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z
art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
dane  osobowe  kandydatów  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  oraz
dokumentacja  postępowania  rekrutacyjnego  są  przechowywane  nie  dłużej  niż  do  końca
okresu,  w  którym  uczeń  uczęszcza  do  danej  szkoły  publicznej.  Z  kolei  dane  osobowe
kandydatów  nieprzyjętych  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  są
przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora
szkoły  została  wniesiona  skarga  do  sądu  administracyjnego  i  postępowanie  nie  zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.  

4. Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotowi  zapewniającemu  obsługę
informatyczną systemu rekrutacyjnego,  z którym administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania  lub  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły znajduje
podstawę  w  przepisach  ustawy  -  Prawo  oświatowe.  Osoba,  której  dane  dotyczą  jest
zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

