
Data wpływu:  

L.dz.:  

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 

na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.z 2020r.  

poz. 910 z późn.zm.)  zgłaszam moje dziecko do Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu : 

DANE KANDYDATA 

Dane osobowe kandydata 

Imię/Imiona 

 

Nazwisko 

 

Data urodzenia 

    -   -     

PESEL 

W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

            
 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które pozwolą na zapewnienie 

dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych: 

 

 

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) KANDYDATA 

Dane matki 
 

Dane ojca 

Imię/Imiona 

 

Nazwisko 

 

Imię/Imiona 

 

Nazwisko 

    

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

  

Adres e-mail Adres e-mail 

  
 

 

OŚWIADCZENIE1 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, potwierdzam prawdziwość danych 

zamieszczonych we wniosku. 

Administratorem Danych Osobowych jest:  Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu,  

ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie,  REGON 070449122  

• Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@b-biodo.pl    

• Celem przetwarzania danych jest postępowanie rekrutacyjne. 

• Podstawa prawna przetwarzania art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w nawiązaniu do art. 131, art. 153 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- 

Prawo Oświatowe.  

                                                 
1 Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

mailto:inspektor@b-biodo.pl


• Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z art. 160 i 161 w/w ustawy tj. przez okres przechowywane 

nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do placówki, a w przypadku osób nieprzyjętych do roku od 

zakończenia rekrutacji.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

• Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy 

powierzenia w zakresie wsparcia organizacyjnego i informatycznego oraz uprawnionym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w 

formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona  

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata na 

podstawie art. 158 ustawy Prawo oświatowe.  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.   

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  

 
 

 

 

(podpis rodzica / rodziców) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KANDYDATA I RODICÓW KANDYDATA 

 

Adres zamieszkania kandydata  

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

  

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

   

 

 

Adres zamieszkania matki  

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

  

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

   

 

 

Adres zamieszkania ojca  

Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

  

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

   

 

Jestem świadomy/ma  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 12 

 
Administratorem Danych Osobowych jest:  Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu,  

ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie,  REGON 070449122  

 

• Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@b-biodo.pl    

• Celem przetwarzania danych jest postępowanie rekrutacyjne. 

• Podstawa prawna przetwarzania art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w nawiązaniu do art. 131, art. 153 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe.  

• Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z art. 160 i 161 w/w ustawy tj. przez okres przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu uczęszczania do placówki, a w przypadku osób nieprzyjętych do roku od zakończenia rekrutacji.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

• Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia w zakresie wsparcia 

organizacyjnego i informatycznego oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania 

rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata na podstawie art. 158 ustawy Prawo oświatowe.  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu.   

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  

 

 

(podpis rodzica / rodziców) 

                                                 
1 Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

 

 

Miejsce urodzenia dziecka:     ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Czy dziecko posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                  TAK    /    NIE 

 

 

Jeśli TAK, wpisać nr Orzeczenia i datę jego wydania 

 

 

 

 

W związku z koniecznością przygotowania planu organizacji roku szkolnego oraz rozkładu zajęć prosimy o wyrażenie woli 

uczestniczenia lub nieuczestniczenia syn/córki na lekcjach: 

□□  religii wyznania katolickiego 

□□  religii wyznania ewangelickiego 

□□  w zajęciach w świetlicy 

□□  w dożywianiu (śniadania, obiady) 

 

 

 
Administratorem Danych Osobowych jest:  Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu,  

ul. Kopernika 12, 43-520 Chybie,  REGON 070449122  

• Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@b-biodo.pl    

• Celem przetwarzania danych jest postępowanie rekrutacyjne. 

• Podstawa prawna przetwarzania art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w nawiązaniu do art. 131, art. 153 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe.  

• Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z art. 160 i 161 w/w ustawy tj. przez okres przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu uczęszczania do placówki, a w przypadku osób nieprzyjętych do roku od zakończenia rekrutacji.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

• Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia w zakresie wsparcia 

organizacyjnego i informatycznego oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania 

rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata na podstawie art. 158 ustawy Prawo oświatowe.  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu.   

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  

 
 

 

 

(podpis rodzica / rodziców) 
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