
Proszę o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Otyniu.

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu

ul. Żeromskiego 3
67 – 106 Otyń

Tel. 68 355-02-26
e-mail: zsotyn@wp.pl

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE KANDYDATA Z     OBWODU   SZKOŁY DO     KLASY      
   PIERWSZEJ   SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
OTYNIU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

(Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * 

skreślić niewłaściwe)

DANE OSOBOWE DZIECKA
imię drugie imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica nr

domu
nr mieszkania

kod
pocztowy

miejscowość

gmina powiat

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (WYPEŁNIĆ JEŻELI INNY NIŻ WYŻEJ)
ulica nr

domu
nr mieszkania

kod
pocztowy

miejscowość

gmina powiat

Obwód szkolny, do którego przynależy dziecko ze względu na zameldowanie
Szkoła

Podstawowa Nr………………….
w …………………

…. Gmina………………………..



DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica nr domu nr

mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat
telefon komórkowy adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica nr domu nr

mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat
telefon komórkowy adres e-mail

Dziecko w ramach wychowania przedszkolnego realizowało obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego w: …………………………………………...……………………………………..

lub

Dziecko posiada opinię o możliwości podjęcia nauki w szkole (ur. ……...) wydaną w dniu
…………………………………. przez ……………………………………………………………..
…......................................................................................................................(opinia w załączeniu).

INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole.

Stan zdrowia dziecka : zdrowe /ma problemy zdrowotne (alergie, choroby przewlekłe, wady wzroku lub 

słuchu, inne) / jest pod opieką poradni specjalistycznej ………………………………………………..

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

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

Dziecko posiada wydane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne: opinie w sprawie objęcia 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego/lub wydane przez komisję d/s orzekania o niepełnosprawności: 

orzeczenie o niepełnosprawności(*).

Inne: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 
OPIEKUNÓW PRAWNYCH



Do wypełnionego zgłoszenia rekrutacyjnego proszę dołączyć    oświadczenie     o     miejscu         

        zamieszkania   rodziców kandydata i kandydata.

Oświadczam, że:
- wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
- niezwłocznie powiadomię Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z
Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu o zmianie danych zawartych we 
wniosku.

…………………………………………. ………………………………………………….
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego

Data:......................2023 r.

Podstawa prawna: art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.).

Pouczenia:

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”.Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń”(art. 151 ust. 3ww. Ustawy Prawo Oświatowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1

ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych  jest  Zespół  Szkolno  – Przedszkolny z Oddziałami  Integracyjnymi  w  Otyniu

reprezentowany przez Dyrektora (adres: ul. Żeromskiego 3, 67- 106 Otyń, adres e-mail: zsotyn@wp.pl, tel.: 68 3550226).

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:  inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod

adres Administratora.

3. Pań� stwa dańe osobowe będą przetwarzańe w celu przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy

I publiczńej szkoły podstawowej ńa podstawie zgłoszeńia.   Podstawą dopuszczalńos�ci  przetwarzańia

dańych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzańie jest ńiezbędńe do wypełńieńia obowiązku

prawńego ciąz&ącego ńa admińistratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzańie jest ńiezbędńe ze

względo� w związańych z waz&ńym ińteresem publiczńym, ńa podstawie prawa Uńii lub prawa pań� stwa

człońkowskiego, kto� re są proporcjońalńe do wyzńaczońego celu, ńie ńaruszają istoty prawa do ochrońy

dańych i przewidują odpowiedńie i końkretńe s�rodki ochrońy praw podstawowych i ińtereso� w osoby,

kto� rej dańe dotyczą) w zw. z ustawą z dńia 14 grudńia 2016 r. Prawo os�wiatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1082 ze zm.).

4. Pań� stwa  dańe  osobowe  będą  przetwarzańe  przez  okres  ńiezbędńy  do  realizacji  ww.  celu  z

uwzględńieńiem  okreso� w  przechowywańia  okres� lońych  w  przepisach  szczego� lńych.  Okres

przechowywańia  dańych  osobowych  został  okres� lońy  w  art.  160  ustawy  Prawo  os�wiatowe.  Dańe



osobowe  kańdydato� w  zgromadzońe  w  celach  postępowańia  rekrutacyjńego  oraz  dokumeńtacja

postępowańia  rekrutacyjńego  są  przechowywańe  ńie  dłuz&ej  ńiz&  do  koń� ca  okresu,  w  kto� rym  uczeń�

uczęszcza  do  publiczńej  szkoły.  Dańe  osobowe  kańdydato� w  ńieprzyjętych  zgromadzońe  w  celach

postępowańia  rekrutacyjńego  są  przechowywańe  w  publiczńej  szkole,  kto� ra  przeprowadzała

postępowańie  rekrutacyjńe,  przez  okres  roku,  chyba z&e  ńa rozstrzygńięcie  dyrektora  szkoły  została

wńiesiońa skarga do sądu admińistracyjńego i  postępowańie  ńie zostało zakoń� czońe prawomocńym

wyrokiem. 

5. Pań� stwa  dańe  osobowe  będą  przetwarzańe  w  sposo� b  zautomatyzowańy,  lecz  ńie  będą  podlegały

zautomatyzowańemu podejmowańiu decyzji, w tym profilowańiu. 

6. Pań� stwa dańe osobowe ńie będą przekazywańe poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Uńię

Europejską, Norwegię, Liechteństeiń i Islańdię). 

7. W związku z przetwarzańiem Pań� stwa dańych osobowych, przysługują Pań� stwu ńastępujące prawa:

- prawo dostępu do swoich dańych oraz otrzymańia ich kopii;

- prawo do sprostowańia (poprawiańia) swoich dańych osobowych;

- prawo do ograńiczeńia przetwarzańia dańych osobowych;

- prawo wńiesieńia skargi do Prezesa Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193  Warszawa),  w  sytuacji,  gdy  uzńa  Pańi/Pań,  z&e  przetwarzańie  dańych  osobowych

ńarusza przepisy ogo� lńego rozporządzeńia o ochrońie dańych (RODO).

8. Podańie  przez Pań� stwa dańych osobowych w związku z  ciąz&ącym ńa Admińistratorze  obowiązkiem

prawńym jest obowiązkowe, a ich ńieprzekazańie skutkowac�  będzie brakiem realizacji celu, o kto� rym

mowa w puńkcie 3. Osoba, kto� rej dańe dotyczą jest zobowiązańa je podac�. 

9. Pań� stwa dańe mogą zostac� przekazańe podmiotom zewńętrzńym. 

…………………………………….

Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………

Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego

Data.........................................................................2023 r.
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