
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z  POZA  OBWODU  DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W KWACZALE 

NA ROK SZKOLNY 2022\2023 
       

 

 

Dane osobowe dziecka 

 

PESEL            
W przypadku braku nr pesel proszę 

wpisać serię i nr paszportu lub 

innego dokumentu 

 

Imiona 

 

 Data urodzenia  

Nazwisko 

 

 Miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania dziecka 

Województwo 

 

 miejscowość  

Ulica 

 

 nr domu  

kod pocztowy 

 

 nr mieszkania  

 

 

 

 

Dane osobowe matki/ opiekunki prawnej 
 

opiekun: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona  

 

  

Nazwisko 

 

  

Adres zamieszkania matki/ opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe 
 

Województwo 

 

 miejscowość  

Ulica 

 

 nr domu  

kod pocztowy 

 

 nr mieszkania  

adres poczty 

elektronicznej 

 nr telefonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego 
 

opiekun: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona  

 

  

Nazwisko 

 

  

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe 
 

Województwo 

 

 miejscowość  

Ulica 

 

 nr domu  

kod pocztowy 

 

 nr mieszkania  

adres poczty 

elektronicznej 

 nr telefonu  

 

Preferencje wyboru szkoły 

Preferencja Nazwa szkoły, adres 

Pierwszy wybór: 

………………………………..………… 
 

Drugi wybór: 

……………………………………………….. 
 

Trzeci wybór: 

………………………………………………. 
 

 

Załączniki 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 
 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Nazwa i adres szkoły obwodowej  

 
W załączeniu składam oświadczenie o spełnieniu 

zawartych w regulaminie kryteriów dotyczących 

przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły do Szkoły 

Podstawowej w Kwaczale wraz z załacznikami 

 

TAK / NIE 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia:  

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem 

faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.  

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego 

szkoły w Urzędzie Miasta Alwernia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

3. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię        

o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

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 (dalej RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Patelskiego w Kwaczale, ul. Jana Pawła II 2,   

32-566 Alwernia, telefon: 12 282-80-07 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w tym 

rekrutacji do Szkoły, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora                  

do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,  iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

- podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy 

prawa, 

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji          

oraz profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych 

fakultatywnych jest dobrowolne.  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną powyżej.  

 

 

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

                    data                               podpis matki/opiekunki prawnej                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

mailto:e.urbanik@ewartbhp.pl

