
      Dyrektor 
                                                    Szkoły Podstawowej w………………

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w ……………

I. Dane osobowe dziecka i rodziców: 
1. Imię/Imiona i Nazwisko dziecka

2. Data, miejsce urodzenia dziecka                                                                                                                                                 

3. PESEL dziecka
w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu  
potwierdzającego tożsamość

Matki4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców dziecka i 
adres zamieszkania oraz nr telefonu 

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania dziecka 

6. Adres miejsca zameldowania  dziecka

7.    Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydane przez 
Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną? 

          Tak     /    Nie

8. Czy dziecko posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności ?

          Tak     /    Nie

9. Czy dziecko uczęszczało do przedszkola?           Tak     /    Nie

10
.
Kandydat należy do obwodu szkoły 

podstawowej (nazwa adres)

UWAGA: W przypadku posiadania wyżej wymienionych orzeczeń proszę przedłożyć dokument w 
sekretariacie szkoły.



Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
Oświadczam, że 

1. Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.
3. Zostałam/em  zapoznana/y z zasadami ochrony danych osobowych w związku z 

naborem uczniów.
           Klauzula informacyjna dla kandydatów. 
           Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu, Ubocze 169, 59-620 Gryfów Śląski, 
reprezentowana przez Dyrektora,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 
udzielonej zgody
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@ben-tex.pl, tel.: 665 751 008                             

     

………………………, dnia ……………….. r.  

       (miejscowość)                          (data)                                      

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

                                                                       podpis rodziców/ opiekunów prawnych               

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kserokopia aktu urodzenia.

mailto:iod@ben-tex.pl

