
                           

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  

WNIOSEK REKRUTACYJNY O PRZYJĘCIE DZIECKA  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)

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

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

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………………………..



KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

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: …………………………………………………………………………………………………………..

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

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



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. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz .U. 
z 2021 r. 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 Zespo� ł Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w

Otyniu  reprezentowany  przez  Dyrektora  (adres:  ul.  Z% eromskiego  3,  67-  106 Otyn� ,  adres e-mail:

zsotyn@wp.pl, tel.: 68 3550226).

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z kto� rym mogą się Pan� stwo kontaktowac�  we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pos�rednictwem adresu e-mail:

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pan� stwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy

I  publicznej  szkoły  podstawowej  (kandydaci  zamieszkali  poza  obwodem  szkoły).  Podstawą

dopuszczalnos�ci  przetwarzania danych osobowych jest  art.  6 ust.  1 lit.  c RODO (przetwarzanie jest

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąz7ącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g

RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względo� w związanych z waz7nym interesem publicznym, na

podstawie prawa Unii lub prawa pan� stwa członkowskiego, kto� re są proporcjonalne do wyznaczonego

celu,  nie  naruszają  istoty  prawa  do  ochrony danych i  przewidują  odpowiednie  i  konkretne s�rodki

mailto:inspektor@cbi24.pl
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ochrony praw podstawowych i intereso� w osoby, kto� rej dane dotyczą) w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo os�wiatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

4. Pan� stwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z

uwzględnieniem  okreso� w  przechowywania  okres� lonych  w  przepisach  szczego� lnych.  Okres

przechowywania  danych  osobowych  został  okres� lony  w  art.  160  ustawy  Prawo  os�wiatowe.  Dane

osobowe  kandydato� w  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentacja

postępowania rekrutacyjnego są  przechowywane nie  dłuz7ej  niz7  do kon� ca  okresu,  w kto� rym uczen�

uczęszcza  do  publicznej  szkoły.  Dane  osobowe  kandydato� w  nieprzyjętych  zgromadzone  w  celach

postępowania  rekrutacyjnego  są  przechowywane  w  publicznej  szkole,  kto� ra  przeprowadzała

postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku,  chyba z7e  na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakon� czone prawomocnym

wyrokiem. 

5. Pan� stwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposo� b  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Pan� stwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Pan� stwa danych osobowych, przysługują Pan� stwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa), w sytuacji,  gdy uzna Pani/Pan, z7e przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy ogo� lnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8. Podanie przez Pan� stwa danych osobowych w związku z ciąz7ącym na Administratorze obowiązkiem

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkowac� będzie brakiem realizacji celu, o kto� rym

mowa w punkcie 3. Osoba, kto� rej dane dotyczą jest zobowiązana je podac�. 

9. Pan� stwa dane mogą zostac� przekazane podmiotom zewnętrznym. 

………………………………………………

Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej

………………………………………………

Czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego

Data ………………………………………….. 2023 r.


	Pouczenia:

