
                      Załącznik  nr 2 do Regulaminu rekrutacji   

                       do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

                                                      w Rzeczycy z dnia 27 stycznia 2023 r.     

 

 

  WNIOSEK  O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO SZKOŁY 

 

....................................................                                                              Rzeczyca,  ............................... 

             /imię i nazwisko rodzica/ 

 

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

            /miejsce zameldowania/  

 

    Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 

 

 Proszę o zapisanie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Rzeczycy 

 do klasy……………………………… 

 

1. Dane dziecka potwierdzone metryką: 

 

Imiona i nazwisko dziecka 

 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

Miejsce zamieszkania 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

2. Dane rodziców/ opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko matki/prawnego 

opiekuna/ dziecka 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej, telefon 

kontaktowy,  

 

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego 

opiekuna/ dziecka 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej, telefon 

kontaktowy,  

 

 

3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku ( stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni  

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, inne…….. 

  

tak………..nie………… . 

 

4. Oświadczam, że : 

a) Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

b) Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu. 

 

 Potwierdzam w/w dane 

 

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

                                                                        /podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Wniosek rekrutacyjny do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy na rok szkolny 2022/2023. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyn skiego w Rzeczycy, ul. Rzeczyca 1, 
59-150 Grębocice. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyn skiego w 
Rzeczycy na rok szkolny 2022/2023. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąz ącego na administratorze, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo os wiatowe. 
5. Odbiorca lub kategorie odbiorco w: Podmioty upowaz nione na podstawie zawartych umo w powierzenia oraz 
uprawnione na mocy obowiązujących przepiso w prawa. 
6. Dane osobowe przechowywane będą nie dłuz ej niz  do kon ca okresu, w kto rym uczen  korzysta z wychowania w szkole,  
a w przypadku oso b nieprzyjętych do szkoły – rok od zakon czenia rekrutacji, chyba ,z e na rozstrzygnięcia dyrektora 
przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakon czone prawomocnym 
wyrokiem.  
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ro wniez  profilowaniu. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o z ro dle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a takz e 
prawo do bycia zapomnianym, chyba z e w przepisach prawa wyraz nie wskazano inaczej lub z ądanie stoi w sprzecznos ci  
z prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 
9. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-913 Warszawa, 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do pan stw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkowac  będzie brakiem moz liwos ci przyjęcia 
dziecka do Szkoły. 
 


