
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W POLANCE WIELKIEJ  

spoza obwodu szkoły  

  

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

(imię/imiona i nazwisko)  

………………………………….....................................PESEL..................................................   
    (data i miejsce urodzenia)  

  

………………………………………………………………………………………………...  
   (adres zameldowania)  

  

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

   (adres zamieszkania)   

do klasy pierwszej:  

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

(nazwa szkoły podstawowej do której dziecko będzie uczęszczało)  

  

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w:   

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

        (nazwa i adres przedszkola, numer telefonu)  

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła:………………………………….  

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

    (nazwa i adres szkoły, numer telefonu)  

 

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:  

  

Matka…………………………………………………………………………………………....  
          (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)  

Ojciec .…………………………………………………...………………...................................  

 (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)  

 

 

 

 



Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić):  

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,  

b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki,  

c) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej,  

d) dzieci pracowników szkoły.  

Klauzula odpowiedzialności karnej 

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  

                  ………………………………  
                                          podpis składającego oświadczenie  

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, a także, że 

zostałam/em poinformowana/y o tym, że zgodnie 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 przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO):  

1) Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły 

Podstawowej w Polance Wielkiej. Może Pan/Pani kontaktować się z nim w następujący sposób: listownie na adres 

siedziby: Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej, ul. Długa 14, e-mailowo: sekretariat@naszaedukacja.eu, 

telefonicznie 33 84 88 390.   

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  w sprawach 

ochrony danych osobowych przez adres e-mail: dariuszauguscik@saxoconsulting.com.  

3) Wskazane powyżej we wniosku dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

a i c RODO, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022r.   

4) Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte w sposób zapewniający należytą ich ochronę.   

5) Informujemy Pana/Panią o prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych i informacji o danych 

osobowych swoich i dziecka, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, 

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.   

6) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody. Informujemy więc, że ma Pan/Pani prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie.   

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych swoich oraz dziecka narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże w przypadku, gdy nie poda Pan/Pani nam 

wskazanych powyżej danych osobowych, bądź nie wyrazi Pan/Pani zgody na ich przetwarzanie we wskazanym 

powyżej celu Pana/Pani dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2021/2022r.   

9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

  

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

    (miejscowość i data)      

              ……………………………………………..  

                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)   


