
…………………………………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy- rodzica (opiekuna) dziecka 

 
……………………………………… 
Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
                                                                                                Pani/Pan 

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

                                                                                               Dyrektor 
                                                                                            …………………………………………… 
                                                                                                                                  Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału  przedszkolnego                   
przy Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu 

 

I. Dane osobowe dziecka  i rodziców ( opiekunów) 
 

1. Imię /Imiona i nazwisko dziecka  

2. Data  i miejsce urodzenia dziecka  

3. 
PESEL dziecka 

w przypadku braku PRESEL serię  i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię / Imiona i nazwiska rodziców dziecka 
Matki  

Ojca  

5. 
Adres i miejsce zamieszkania   

rodziców i dziecka 

Kod pocztowy  
Miejscowość  

Ulica  
Numer domu/ numer mieszkania  

Gmina  

6. 
Adres i miejsce zameldowania 

  rodziców i dziecka 
 

7. 
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców dziecka  
– o ile je posiadają 

Matki 

Telefon do 
kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej  

Ojca 

Telefon do 
kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej  

8. 

Odległość z domu:  
   a) do wybranego punktu przedszkolnego; km 
b) do punktu przedszkolnego w swoim obwodzie.   Km 

( licząc od bramy domu do bramy szkoły)  

9. Rodzeństwo 

Imię dziecka  Rocznik 

  

  
  

10. 
Nazwa szkoły obwodowej do której dziecko 

powinno uczęszczać 
 

 
 
 

 
 
 



 

11. Informacje zdrowotne o rodzinie, które zasługują na  szczególną uwagę,  
       a o których szkoła powinna wiedzieć: 
 

a) niepełnosprawność  dziecka                                  Tak/Nie* 

    forma niepełnosprawności   ………………………………………………….. 

      

b) niepełnosprawność rodzeństwa                            Tak/Nie* 

    forma niepełnosprawności   ………………………………………………….. 

 

c) niepełnosprawność rodzica                                   Tak/Nie* 

    forma niepełnosprawności   ………………………………………………….. 

 

d) niepełnosprawność obojga rodziców                   Tak/Nie* 

    forma niepełnosprawności   ………………………………………………….. 

 

11.  Samotne wychowywanie dziecka                      Tak/Nie* 
 

12. Objęcie dziecka pieczą zastępczą                       Tak/Nie* 
 
13. Czy rodzice pracują: 

 Mama                                                        Tak/Nie* 

 Tata                                                           Tak/Nie 

 
14. Czy rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły       Tak/Nie* 

         klasa……………………… 

 
15. Zatrudnienie rodzica w szkole                             Tak/Nie* 

 
16. Sytuacja rodzinna dziecka: 
        - rodzina pełna, niepełna, zastępcza* 
        - informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich 
………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

 
Oświadczenie wnioskodawcy 

1.  Oświadczam, 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  oraz zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( tekst jedn.: Dz. U. z 2002., 
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 
 
 

 

…………………………..                                                          ……………………………………… 
Data                                                                                                             Czytelny  podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  
   

*właściwe zakreślić 



 
Oświadczenie wnioskodawcy 
.  
     Niniejszym przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  
i udostępnianie danych osobowych ucznia, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do 
nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w celach realizacji 
obowiązku szkolnego regulowanego przepisami szczegółowymi, a przetwarzania to będzie odbywać się zgodnie 
z wymaganiami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
RODO na podstawie art. 6 ust 1, lit a i c. 
 
 
……………………….……..   …..…………………………………………………………… 

Data                                                              Czytelny  podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 
 

 

OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 
Ja, niżej podpisan-a/y ………………………………………………………….. niniejszym oświadczam, że  
 
na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), 
zwanego dalej „RODO”, 
 
Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta poinformowała mnie, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka jest Szkoła 

Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią Annę 
Wojciechowską.  

2. Adres miejsca przetwarzania danych: Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu, Solec 6, 09-500 
Gostynin, tel. 24-235-79-33, e-mail: s.solec@wp.pl 

3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole pełni Pani Monika Łykowska,tel. 24-235-79-33, 
 e-mails.solec@wp.pl.  

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych uczniów, rodziców /opiekunów prawnych oraz 
pracowników Szkoły odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, i e RODO w celu możliwości 
wykonywania przez Szkołę Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Solcu zadań edukacyjnych określonych w 
ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2198), Karcie Nauczyciela (t.j. 
Dz.U. 2018 poz. 967), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 
949), a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) 

5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 
przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lub do momentu 
określonego na podstawie odrębnego dobrowolnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

7. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, ograniczone prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w tych sytuacjach, gdy przesłankę danych 
osobowych stanowi przepis prawa, wymóg ustawowy lub umowny.  
W niektórych sytuacjach związanych z procesem edukacji podawanie danych osobowych jest dobrowolne (w 
tym dotyczące przetwarzania wizerunku ucznia), lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w  pkt. 
3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie 
poinformowani. 

 
……………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica 


