
    

 

   
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA WAWRZYNKA  

W KUŹNI RACIBORSKIEJ 

DANE DZIECKA 

Imię …………………….. Drugie imię………………….. Nazwisko …............................................................. 

PESEL 

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

Data urodzenia……………………………… Miejsce urodzenia 

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

                                                                                                        (rok) (miesiąc) (dzień)  

Adres zamieszkania dziecka: 

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

                                                         Ulica nr domu nr lokalu / Kod,  Miejscowość 
 
….................................................................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................................  
                                                             Województwo, Powiat, Gmina 
Informacje dodatkowe o dziecku: 

Dziecko posiada orzeczenie / opinię 
poradni psychologiczno - pedagogicznej 

            Tak                                   Nie 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

Inne: choroby przewlekłe, alergie, wady 
rozwojowe, przeciwwskazania itp. 

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

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane matki / prawnej opiekunki dziecka Dane ojca / Prawnego opiekuna dziecka 

Imię  Imię  

Nazwisko (obecne)  Nazwisko  

Telefon kontaktowy  Telefon kontaktowy  

Adres zamieszkania 
(jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania dziecka) 

 

 

 

Adres zamieszkania 
(jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania dziecka) 

 

 



    

 

   
 

Informacje dodatkowe: W oparciu o art. 150 pkt 2 Ustawy Prawo Oświatowe: 

Do wniosku należy dołączyć (w razie posiadania): 

1. Aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

2. Aktualną Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności 

4. Prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu jednego z 

rodziców, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 13 RODO, informujemy, że: Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa, inspektorem ochrony 

danych: dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139, iod@drmendyk.plk 

Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów będą przetwarzane w celu: 

1) prowadzenia przez Szkołę rekrutacji i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a dane są 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ważnym interesem publicznym, leczenia 

i opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 i art. 9 ust.2 RODO1)), które realizowane są na podstawie przepisów prawa określonych 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia na terenie Szkoły, a dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 RODO) który wynika z przepisu prawa określonego w art. 108a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe; 

3) promocji Szkoły i promowania uczniów ich osiągnięć poprzez udostępnienie informacji o sukcesach lub wyróżnieniach 

za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i właściwe postawy społeczne konkretnych uczniów, ich wizerunków, 

informacji o wydarzeniach i przedsięwzięciach w których brali udział (np. konkursach, zawodach sportowych) 

a przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie zgody udzielonej przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna 

prawnego (art. 6 ust. 1 RODO). 

4. Szkoła przetwarza na potrzeby edukacyjne ucznia następujące dane: dane identyfikacyjne i kontaktowe ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych, frekwencji na zajęciach i wynikach edukacyjnych ucznia, rozwoju i informacje na temat 

jego potrzeb edukacyjnych ucznia, sytuacji wychowawczej ucznia, wynikach ucznia w konkursach, zawodach 

międzyszkolnych i innych wydarzeniach. 

1) Szkoła przetwarza na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób w niej przebywających następujące dane: wizerunek 

osób które przebywają na terenie Szkoły zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego. 

2) Szkoła przetwarza na potrzeby promocji placówki za zgodą udzieloną przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego 

następujące dane: wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych 

oraz pozaszkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń i przedsięwzięciach w których brali udział. 

5. Dostęp do danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów znajdujących się w Szkole 

posiadają tylko wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków 

służbowych.  



    

 

   
 

1) Dane osobowa są udostępnione organom publicznym, instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu do danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Instytucjami którym udostępnia się dane osobowe uczniów są np. organ 

założycielski Szkoły, kuratorium oświaty (w Systemie Informacji Oświatowe) oraz mogą być udostępniane na żądanie 

np. policji lub sądu. 

2) Dane osobowe pozyskane w celach związanych z promocją Szkoły i osiągnięciami uczniów będą udostępniane 

i rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych w szkole, szkolnej gazetce i kronice, 

szkolnych stronach internetowych oraz w mediach. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami kancelaryjno – archiwalnymi 

obowiązującymi w Szkole zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach. 

7. Dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być: 

− przechowywane do momentu wycofania zgody; 

− lub dalej przetwarzane (przechowywane), którego dokonuje się na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia posiada prawo (żądania): 

− do dostępu do swoich lub dziecka danych; 

− w dowolnej chwili wycofać zgodę w tak łatwy sposób, jak jej udzielono; 

− do sprostowania (poprawiania) danych. 

Zakres praw (żądań) jest ograniczony i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na Szkołę. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem dalszego przetwarzania, którego dokonuje się na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

9. W przypadku kiedy uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia podaje swoje lub dziecka dane osobowe do 

przetwarzania: 

− na podstawie zgody – podanie danych ma charakter dobrowolny- wizerunek będzie przetwarzany wyłącznie na 

podstawie prawa autorskiego; 

− wynikającego z obowiązującego przepisu prawa – podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może 

powodować brak możliwości edukacji w Szkole. 

10. Uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie przez Szkołę jego lub dziecka danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

   
 

 

 

DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na publikowanie informacji i fotografii 
mojego dziecka związanych z działalnością szkolną np. 
gazetka szkolna, strona internetowa 
 

 
………………………………………………………….. 
               podpis rodzica / opiekuna prawnego 

Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej w godz. ………………………………………………… 

Dziecko będzie korzystać z obiadów na stołówce szkolnej □  tak                              □  nie       

Oświadczam, że mój syn/córka będzie uczestniczyć w 
zajęciach z: 

□ religii rzymsko – katolickiej 

□ religii Kościoła Bożego w Chrystusie 

□ etyki 
 

………………………………………………………….. 
               podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE: 
 

1. Niniejszym oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania przez moje dziecko jak najlepszych 

wyników w nauce i zachowaniu. 
 
 

Kuźnia Raciborska, dn. …………………………………………….     
 
   

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

(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 


