
 

- 1 - 
 

WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka siedmioletniego do 
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Bielawach 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I 

1. Dane dziecka (proszę podać zgodnie z aktem urodzenia) 

nazwisko   
imię   
drugie imię   
data urodzenia   
PESEL   
miejsce urodzenia   
województwo   

Adres stałego zameldowania dziecka 
miejscowość   
kod pocztowy   
województwo   

Adres stałego zamieszkania dziecka 
miejscowość   
kod pocztowy   
województwo   
nazwa i adres szkoły zgodny 
z adresem zameldowania  
 

  

 

2. Dane dotyczące rodziców – prawnych opiekunów 

nazwisko 
ojciec matka 
    

imię     
adres     
numery telefonów     
      

3. Czy dziecko uczęszczało do przedszkola? 
(właściwe podkreślić) 

 Tak 
 Nie 

Ile lat?  ………… 
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4. Dodatkowe informacje: 

W celu zapewnienie dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo 
wychowawczych przekazujemy dyrektorowi szkoły uznane przez nas za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej 
diecie i rozwoju psychicznym dziecka: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej? 
(właściwe podkreślić) 

 Tak 
 Nie 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach, Bielawy 17, 67-112 
Siedlisko. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@nsi.net.pl.  
3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 
Bielawach w roku szkolnym 2019/2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996) 
4. Dane osobowe będą przechowywane będą przez okres: 
a) 1-go roku - w przypadku dokumentacji kandydatów nieprzyjętych; 
b) nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego - w przypadku dokumentacji 
kandydatów przyjętych.  
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 
Administratora. 
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub   ograniczenia ich 
przetwarzania. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia 
dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach. 
 
 
 

Data ………………………….            Podpis rodzica ………………………… 

 

 


