
                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              do Procedury przyjmowania  dziecka  
                                                                                                                                                                do   Szkoły Podstawowej                  

                                                                                                                       w Bożympolu Wielkim       
                                                                            

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA  DZIECKA  DO PIERWSZEJ KLASY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im.J.Kusocińskiego  

w Bożympolu Wielkim w roku szkolnym 2019/2020 

 

                                                                                                                                                

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

DANE DZIECKA 

Nazwisko   

Imię (imiona)   

Data urodzenia   

Miejsce urodzenia/ województwo   

Adres zamieszkania 
  

  

Adres zameldowania 

  
  

PESEL 

(w przypadku braku PESEL seria i nr paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

  

Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni 

specjalistycznej? tak/nie , jeżeli tak, to jakiej 
 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnospra-

wności, orzeczenie o kształceniu specjalnym, 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej? 

tak/nie , jeśli tak , to dołączyć kopię 

 

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

e-mail   

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

e-mail   

 



SZKOŁA OBWODOWA 

Szkoła Podstawowa                     

w Bożympolu Wielkim 

(jeżeli podlega ,proszę wpisać Tak) 

 

Inna, proszę podać jaka? 
  

  

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

                                                                      Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych 

 

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

 

DEKLARUJĘ/ DEKLARUJEMY 

Pobyt dziecka w świetlicy 

szkolnej 
        □ TAK                               □ NIE 

                  
 

Obowiązek informacyjny: 

 

Administrator 

Pani/Pana danych 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim, 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą ul. Szkolna 1, 84-214 Bożepole 

Wielkie 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@szkolabozepole.com; 

2) pisemnie: Szkolna 1, 84-214 Bożepole Wielkie 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Szkole Podstawowej w Bożympolu Wielkim został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, Pan Andrzej Milczarski, z którym można się skontaktować poprzez adres 

poczty elektronicznej: andrzej.milczarski@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres 

siedziby Szkoły). 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Szkołę w Bożympolu Wielkim w celach: 

1) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych 

kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

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

związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), które określają treść wniosku 

o przyjęcie do przedszkola/szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i 

sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych 

kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. Dane będą 

przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z 

którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

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

uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 



publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. Dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicznej 

placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

Odbiorcy danych 
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w 

imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz 

pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i 

doradcze oraz w celu wypełnienia obowiązku ustawowego (jednostki nadzorcze). 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Prawnym opiekunom kandydata prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach 

wynikających z Rozporządzenia. 

 

Prawnym opiekunom prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych dzieci. 

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i 

wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu 

także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Szkoły 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych). 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

Data ...............................                              Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych 

                 

 

                                                                  ................................................................... 

 



 

WYPEŁNIA  SZKOŁĄ__________________________________________________ 
OPINIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 
  

a)      przyjmuje się dziecko do szkoły z dniem ............................. 

b)      nie przyjmuje się dziecka do szkoły z powodu 

................................................................................................ 

  
  
 .............................................                  ...............................................                .................................................... 
                                                                (Podpisy członków Komisji) 

  
DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY: 
  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                                                                

                                                                                ...............................................                    

                                                                                              (Podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            
          

 

 


