
  Dyrektor 

                Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863 Roku  

                Dobra ul. Witanówek 8    

           95 – 010 Stryków 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka                                               

do klasy I Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej na rok szkolny ………………….… 
(dla kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Dobrej) 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców  
 

1. 

 

Imię i nazwisko kandydata   

Data urodzenia kandydata  

PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca  

3. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

4. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

II. Informacja o spełnianiu kryteriów dodatkowych  i załącznikach do wniosku 

potwierdzających ich spełnianie. 

 
Lp. Kryterium Dokumenty 

potwierdzające 
Spełnienie kryterium 

Zgłoszenie 
kryterium do 
oceny /TAK 

Liczba 
punktów 

1                                2                       3 4  

1. Kandydat realizuje przygotowanie 
przedszkolne w oddziale 
przedszkolnym zorganizowanym 
przy szkole, której dotyczy 
rekrutacja 

Dane potwierdza 
dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły 

 4 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do oddziału przedszkolnego lub 
szkoły podstawowej, której dotyczy 
rekrutacja 

Dane potwierdza 
dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły 

 2 

3. Kandydat jest zstępnym pracownika 
szkoły, której dotyczy rekrutacja 

Oświadczenie  1 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
w Szkole Podstawowej im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej 

obowiązująca od 25 maja 2018 r. 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej jako „RODO”, informujemy o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej            

z siedzibą: Dobra ul. Witanówek 8  95-010 Stryków. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej  jest Spółka Leśny & 

Wspólnicy Sp. z o. o. 

3. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przepisami RODO przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (w celu przyjęcia do szkoły, dokumentowania przebiegu nauki, działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, realizacji obowiązku szkolnego oraz celów oświatowych). Odmowa 

ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez szkołę. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa  

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze szkołą w celach wyżej 

wymienionych: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach wymienionych powyżej, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową w Dobrej 

przetwarzają dane osobowe. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych oraz 

prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 

Administratora. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, a  także moich 
przez Szkołę Podstawową w Dobrej w zakresie  przyjęcia dziecka do szkoły oraz działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej.   
Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

 

……………………………………     
                      Data   

……………………………………………                  
     Imię i nazwisko  rodzica kandydata (matki) 

 

 

 

 

 

……………………………………………                 
     Imię i nazwisko  rodzica kandydata (ojca) 


