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Chodzież, ……………………. r. 

 

 

Pan 
Tomasz Jagodziński 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

w Chodzieży 

 

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY 
(zamieszkałego w obwodzie SP nr 1) 
 

 

Informuję, że córka / syn w roku szkolnym............... / ................. uczęszczać będzie do klasy 

pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 
 

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

1) Imię (imiona) i nazwisko: .................................................................................. 
 

2) Data urodzenia: .................................................................................................. 
 

3) PESEL (dziecka):  
  

           

 

4) Miejsce urodzenia: ..................................... 
 

5) Adres zameldowania stałego: 
 

Ulica, numer ............................................... kod pocztowy, miejscowość ................................... 

 

6) Adres zamieszkania:  
 

Ulica, numer .............................................. kod pocztowy, miejscowość ................................... 
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Dane rodziców: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego: ........................................................... 
 

Adres zamieszkania matki: ..................................................................................... 
 

nr tel. matki: ............................................................................................................ 
 

adres e-mail matki: ………………………………………………………………. 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: ............................................................. 
 

Adres zamieszkania ojca: ....................................................................................... 
 

nr tel. ojca: .............................................................................................................. 
 

adres e-mail ojca: ………………………………………………………………… 
 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do: 

 zapoznania się i przestrzegania Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży, 

 bieżącego informowania szkoły o każdej zmianie danych osobowych własnych lub 

dziecka oraz bieżącego aktualizowania telefonów kontaktowych. 

                                                                    

Dziecko posiada (właściwe podkreślić): 

 orzeczenie o niepełnosprawności TAK*/NIE  

 orzeczenie o kształceniu specjalnym TAK*/NIE 

* do wniosku należy dołączyć posiadany dokument 

 

 Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  
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1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży ul. Staszica 19, 64 – 800 

Chodzież, tel. 67/2820461/kom. 665039008 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod 

adresem administratora lub e-mail: iod@sp1.chodziez.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z ustawą Prawo oświatowe ( 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) lub w przypadku udzielenia zgody na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organy instytucje 

upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi 

informatyczne dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo 

oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z 

wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w 

przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 

przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na podstawie 

i zasadach określonych w RODO. 

8. Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że 

przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, 
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przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

11. Podanie danych osobowych zawartych w treści wniosku oraz dołączenie stosownych 

dokumentów jest obligatoryjne i niezbędne w procesie rekrutacji na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy Prawo oświatowe. 

 

I. Podejmowanie decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka. 

Oświadczam, że upoważniam / nie upoważniam* Szkołę do podejmowania decyzji w sytuacji 

zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka. 
 

II. Kontrola czystości głowy dziecka  
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na kontrolę czystości głowy mojego 

dziecka. 
 

III. Publikacja fotografii 
Oświadczenie, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie fotografii i 

informacji z życia ucznia na stronach internetowych placówki zawierających wizerunek lub 

imię i nazwisko mojego dziecka oraz publikacji w mediach lokalnych. 
 

IV. Inne informacje o uczniu 

Zajęcia religii: 

Dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii  TAK  NIE * 

Zobowiązuję się powiadomić szkołę w przypadku zmiany decyzji odnośnie zajęć z religii. 

 

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych.  

 

* (niepotrzebne skreślić) 
 

 

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego ........................................................... 
 

Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego .............................................................. 

 


