
 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji dzieci do 
 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  

w Siemianowicach Śląskich 
 w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Wniosek o przyjęcie 
dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

w Siemianowicach Śląskich 
rok szkolny 2019/2020 

 
 

Dane osobowe dziecka 

Pesel* 
 

           

W przypadku 
braku pesel proszę 
wpisać serię i nr 
paszportu lub 
innego dokumentu 
potwierdzającego 
tożsamość  

 

Imiona*  Data 
urodzenia* 
 

 

Nazwisko*    
 
 

 Miejsce* 
urodzenia 

 

Adres zamieszkania dziecka 

województwo*  
 

miejscowość*  

ulica*  
 

nr domu*  

kod pocztowy*  
 

nr 
mieszkania* 

 

 

Dane osobowe matki 

Imiona* 
 

  

Nazwisko* 
 

  

Adres zamieszkania matki i jej dane kontaktowe  
 

województwo* 
 

 miejscowość*  
 

 

ulica* 
 

 nr domu*  
 

 

kod pocztowy* 
 

 nr mieszkania*  
 

 

adres poczty 
elektronicznej 

 nr telefonu  
 

 

 

 



Dane osobowe ojca 

Imiona* 
 

  

Nazwisko* 
 

  

Adres zamieszkania ojca i jego dane kontaktowe  
 

województwo* 
 

 miejscowość*  
 

 

ulica* 
 

 nr domu*  
 

 

kod pocztowy* 
 

 nr mieszkania*  
 

 

adres poczty 
elektronicznej 

 nr telefonu 
 

 

Informacje dodatkowe: 

Nazwa i adres szkoły obwodowej 
 

 

Nazwa i adres wybranej 
nieobwodowej  szkoły 
podstawowej*:  
(w porządku od najbardziej do 
najmniej preferowanych)  

 

 
 
 

 

1. 

2. 

3. 

W załączeniu składam oświadczenie o spełnieniu zawartych w regulaminie 
 kryteriów dotyczących przyjęcia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej 
 nr 1 im. Mikołaja Kopernika wraz z załącznikami (niepotrzebne skreślić)  

 

TAK/NIE 

*Oznaczone pola wymagane 

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. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych               

z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i  1669). Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia  

i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły. 

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

powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły oraz                    

w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły  

2. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.  

3. Administratorem danych jest szkoła. 

 

 

 

 

………………………….                                          ...…..……….………….…................……. 
          (miejscowość, data)                                                       (podpis rodziców) 
 

  



 
 
 

KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
DO DOŁĄCZENIA DO FORMULARZA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATA DO KLASY 

PIERWSZEJ SPOZA OBWODU SZKOŁY  
 

 Zgodnie z sekcją 2 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 

47 

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  

w Siemianowicach Śląskich jest Pan Tomasz Piesiur e-mail: e-mail: abi@medialearning.pl  

3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez 
administratora przez okres rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, okres realizacji obowiązku 
szkolnego, okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, a także realizacji 
działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej wobec dziecka, którego dane 
dotyczą. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 
przepisów prawa. 

5.  Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,  ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, 
że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły,  prowadzenia działalności dydaktyczno-
wychowawczo - opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów 
Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 oraz Ustawy  
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245). 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o przyjęcie do klasy 

pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich w celu realizacji 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych wobec dziecka, którego dane 

dotyczą. 

 


