
 

 

 

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

  Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 

………………………………………………………… 

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 

………………………………………………………… 

  Telefon kontaktowy 

         

                                                                                      Dyrektor 

         Szkoły Podstawowej Nr 2  

                                                                                       im. Królowej Jadwigi 

                         w Czechowicach-Dziedzicach  

       
      

 

Zgłoszenie  przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach1 w roku szkolnym 2022/23 
 

I- Dane osobowe kandydata i rodziców2  
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 3 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 
mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców kandydata 

o ile je posiadają 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

7. 
Dziecko korzystało w roku szkolnym 

2021/2022 z wychowania 

przedszkolnego 

 

……………………………………………………………. 
(podać nazwę przedszkola/szkoły) 

 

 

8. Dziecko nie korzystało w roku szkolnym 

2021/2022 z wychowania 

przedszkolnego - opinia PPP dotycząca 

dojrzałości szkolnej dziecka (należy 

załączyć oryginał) 

 

………………………………………………………… 
( nr opinii, data jej wystawienia) 

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.4  

 

 

 

 

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

                      Data      Czytelny podpis obojga rodziców kandydata  



 
 

                                                 
1 Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U z 2014 r. Poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z 

Art. 20a ust.4  ustawy o systemie oświaty,   postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

 
2 Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w 

punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać 

obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
4 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Klauzula informacyjna RODO rekrutacja uczniów/dzieci 

 

1) Administratorami danych są:  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowice-Dziedzicach, ul. Węglowa 54. 

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

3) Celem przetwarzania danych jest postępowanie rekrutacyjne. 

4) 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.  

5) 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.  

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

7) 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.  

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

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.   

9) 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.  

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

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  

 

Podpis: ............................................ 

 

 


