
 

 

  Załącznik nr 2  
do Procedury przyjmowania  dzieci i młodzieży 

  do Szkoły  Podstawowej  w Żalnie  

 

 

 

 

……………………………………………                                                           ………………………. 
     Imię i Nazwisko  rodzica kandydata            Miejscowość, data 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji  
…………………………………………… 

 
 
     

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Żalnie 
          

 

 
Zgłoszenie do klasy pierwszej  

Dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Żalnie 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców 

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. 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  

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 

wnioskiem. 

3. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na umieszczanie wizerunku mego dziecka w materiałach szkoły. 

*niepotrzebne skreślić 
                                                                    …………………………………………… 

                              Czytelny podpis rodzica  kandydata  

 



 

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Żalnie,  

ul. Szkolna 1, 89-506 Żalno.  

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji Państwa dziecka do naszej placówki  

a w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w związku  

z wypełnianiem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Państwa dane oraz dane Państwa dziecka przetwarzamy w związku z obowiązkiem 

wynikającym  

z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c „RODO” 

4. Odbiorcą danych osobowych będą inne instytucje publiczne upoważnione do tego na 

mocy obowiązujących przepisów, ale również mogą nimi być podmioty, które 

świadczą dla nas usługi np. wsparcie informatyczne. Będą one jednak przetwarzały 

dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. 

5. Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  

 żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

Mają Państwo również  prawo wniesienia sprzeciwu.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. 

 

 

………………………………………….. 
                                data i podpis rodziców 


