
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO KLASY II-VIII

Szkoły Podstawowej nr 12
im. Czesława Niemena w Lubinie

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:

REJON:

PRZYJĘTY/NIEPRZYJĘTY DO KLASY:

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……….. Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Czesława 
Niemena w Lubinie.

I. Dane osobowe i adresowe dziecka/kandydata

PESEL numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość (jeśli nr PESEL nie został nadany)

PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO

DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU 
I MIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA 
NA POBYT STAŁY

ADRES ZAMELDOWANIA 
NA POBYT CZASOWY

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU 
I MIESZKANIA

   II. Dane osobowe i kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów
MATKA/PRAWNY OPIEKUN OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN

IMIĘ

NAZWISKO

TELEFON 
KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL 
(jeśli posiada)

  



III. Dane adresowe rodziców/prawnych opiekunów kandydata

ADRES ZAMIESZKANIA
MATKA/PRAWNY OPIEKUN OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU 
I MIESZKANIA

IV. Dane dodatkowe o dziecku/kandydacie - Opinia/orzeczenie*

*Należy dołączyć do wniosku kserokopię aktualnej opinii PPP, orzeczenia PPP lub orzeczenia 
o     niepełnosprawności PFRON!!!  

OPINIA PPP – 
numer/data wydania

ORZECZENIE PPP –
 numer/data wydania

ORZECZENIE
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI PFRON

– numer/data wydania

Informacje          dodatkowe          o        stanie         zdrowia,         stosowanej         diecie         i         rozwoju         psychofizycznym         dziecka,  
uznane         przez   rodziców/prawnych  opiekunów  za  niezbędne  do  zapewnienia  dziecku  odpowiedniej
opieki podczas pobytu w     szkole:  

 .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

V.  Dane dotyczące poprzedniej szkoły

POPRZEDNIA SZKOŁA

NAZWA

ULICA

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

VI. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia

Oświadczam, iż  wszystkie  podane w niniejszym zgłoszeniu  dane są  zgodne ze  stanem faktycznym.
Wyrażam  zgodę  na  ich  przetwarzanie  w  systemach  informatycznych  w  celu  przeprowadzenia
procedury rekrutacji do szkoły oraz na przetwarzanie tych danych przez szkołę oraz organ założycielski
i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem
kształcenia. Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
w zgłoszeniu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………….                                                       …………………………………………….
(podpis matki/prawnego opiekuna)                                                                                                                                 (podpis ojca/prawnego opiekuna)



Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12  im. Czesława Niemena w Lubinie
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: p. Agnieszka Siemczonek, tel.: 570 770 994, e-mail : iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na 
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów 
wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit.b RODO,

b) umożliwienia kontaktu Szkoły z rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO,

c) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring ), zgodnie z 
art.6 ust.1 lit. c RODO

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione 
przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,
c) do 3 miesięcy w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte

postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) sprostowania (poprawienia) danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

(+48)228607086.
7. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

8. Jednak w przypadku  wyrażonej  zgody (dot.  numeru telefonu  oraz  adresu email)  ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

…………………………………………….                                              ...…………………………………………….
(data i czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)                                                                                 (data i czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)
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