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Wołowice, dn. ……………….……… 
 

 

P  O  D  A  N  I  E  
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka…………………………………………………………………………. 

do ……….  klasy Szkoły Podstawowej w Wołowicach  w roku szkolnym 20…../20..… 
 

Nazwisko i imiona ucznia 
                  

                  

Data i miejsce urodzenia 
(miejscowość, województwo)  

PESEL ucznia            

Adres zameldowania ucznia  (kod, 

miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania,  

nr telefonu) 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania ucznia1  (kod, 

miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania rodziców 

/prawnych opiekunów /jeśli jest 

inny niż dziecka/ (kod, miejscowość, 

ulica, nr domu, nr mieszkania) 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………... 

Imiona (nazwisko) 

rodziców/prawnych opiekunów 

matka ojciec 

 

 
 

Telefony 

kontaktowe 

domowy   

tel. kom.   

e-mail   

REJONOWA SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

/nazwa i dokładny adres/ 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………... 

Deklaruję uczestnictwo mojego 

dziecka w lekcji: 
□ religii         □ etyki          □ nie wyrażam zgody 

(proszę zakreślić jedną z odpowiedzi) 

 

Oświadczenia wnioskodawcy  
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.2 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i jego załącznikach dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 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. 

 

 
………………………………………………….…………………………. 

         Data i podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. 
2 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. 
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Załącznik do wniosku  

 

 

 

DOTYCZY KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY 
 

Informacja o spełnianiu kryteriów 

zgodnie z Uchwałą nr XIX.162.2016 Rady Gminy Czernichów 

z dnia 29 lutego 2016 r.  

 

L.p. Kryterium 

Wymagane dokumenty 

potwierdzające 

spełnianie kryterium 

Tak Nie 

1. 
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 

kandydata 
Oświadczenie rodzica 

  

2. 
Miejsce pracy obojga rodziców/opiekunów prawnych 

znajduje się w obwodzie szkoły 

Zaświadczenie 

potwierdzające 

zatrudnienie   

3. 
Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych 

znajduje się w obwodzie szkoły 

Zaświadczenie 

potwierdzające 

zatrudnienie   

4. 
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w 

danej szkole  
Oświadczenie rodzica 

  

5. 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. 

babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych 

opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki  

Oświadczenie rodzica 

  

 

       Do wniosku załączam zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie 2 i 3. 
 

 

Oświadczenia wnioskodawcy  
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.3 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku i jego załącznikach dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 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. 

 

 
 
 

 

 
………………………………………………….…………………………. 

         Data i podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3 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. 
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Klauzula informacyjna 
 

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 uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Wołowicach, Wołowice 10, 32-070 Czernichów. 

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

e.palubska@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, 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 2016 r. 

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

• Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie, 

• Urząd Gminy Czernichów, 

• Kuratorium Oświaty, 

• dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły, 

• operatorom pocztowym i kurierom, 

• bankom w zakresie realizacji płatności, 

• podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na 

Szkołę przez przepisy prawa, 

• organom uprawnionym 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.  

 

 

                                                             …………………………………………………………….. 
                                                                                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

 

*skreślić niewłaściwe 
 

mailto:e.palubska@ewartbhp.pl

