
Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły 
 

 

Zgłoszenie dziecka do ……….  klasy Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży 

Pożarnych  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ogrodniczkach 

na rok szkolny 2023/2024 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka*  

Adres zameldowania  

Adres zamieszkania  

*w przypadku braku nr PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego (należy zakreślić odpowiedź) 
TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która wydała orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności) 
 

Dodatkowe informacje o dziecku  

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

 Matka/opiekunka Ojciec/opiekun 

Imię i nazwisko    

Adres miejsca zamieszkania   

Adres e-mail    

Nr telefonów kontaktowych   

Miejsce pracy   

Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 

b) jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

c) zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół 

podstawowych oraz przepisami wykonawczymi, w związku z czym mam świadomość 

przysługujących komisji rekrutacyjnej uprawnień do potwierdzania okoliczności 

wskazanych w powyższych oświadczeniach 

 

Ogrodniczki, dnia ..................................                 

         

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

(czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)                                        (czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 



 

 
                           

Obowiązek informacyjny - rekrutacja dzieci do szkoły  

 
Zgodnie z art. 13 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) informuję, iż:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz dziecka jest Zespół Szkolno 

Przedszkolny w Ogrodniczkach, ul. Zagórna 7, 16-030 Supraśl,  

tel. 85 718 31 47, e-mail: sp_ogrodniczki@wp.pl. 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@spogrodniczki.com 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dzieci do szkoły w oparciu                   

o przepisy: 

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 

59 z późn. zm.),  

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół                

i placówek 

4. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas 

rekrutacji a po jej zakończeniu:  

a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do szkoły przez okres 

uczęszczania do szkoły;  

b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku    

do zakończenia procesu rekrutacji. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty na podstawie umów powierzenia, 

osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, 

kurierzy oraz obsługa informatyczna. 

6. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

dziecka (kandydata) przysługuje prawo dostępu do treści danych, otrzymywania ich 

kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę       

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

dziecka (kandydata) przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla uczestniczenia w procesie 

rekrutacji do szkoły. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 

 

 

 

 

Ogrodniczki, dnia………………….                 ………………………………………………..   

                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

mailto:sp_ogrodniczki@wp.pl
mailto:iod@spogrodniczki.com

