
 

Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku 

reprezentowana przez Dyrektora. Klauzula informacyjna: https://sp1barlinek.edupage.org/text36/ 

      Barlinek, …….……………………. 

      

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU „0” 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego „0” Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku w roku szkolnym 2022/2023: 

DANE OSOBOWE KANDYDATA: 

Imię/imiona i nazwisko 

kandydata 

Pierwsze imię:  Drugie imię: 

Nazwisko: 

PESEL            

 

Data urodzenia Dzień: |__|__|    Miesiąc: |__|__|   Rok: |__|__|__|__| 

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 
Kod pocztowy -Miejscowość |__|__|- |__|__|__| 

Ulica, nr domu/nr mieszkania  

Adres zameldowania 

(jeśli jest inny niż 

zamieszkania) 

Kod pocztowy -Miejscowość |__|__|- |__|__|__| 

Ulica, nr domu/nr mieszkania  

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW: 

Imię i nazwisko matki/ 

prawnej opiekunki 

kandydata* 
 

Telefon kontaktowy: 

Adres zamieszkania 
Kod pocztowy -Miejscowość |__|__|- |__|__|__| 

Ulica, nr domu/nr mieszkania  

Imię i nazwisko ojca/ 

prawnego opiekunka 

kandydata* 
 

Telefon kontaktowy: 

Adres zamieszkania 
Kod pocztowy -Miejscowość |__|__|- |__|__|__| 

Ulica, nr domu/nr mieszkania  
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Informacje dodatkowe o dziecku: 

 Dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  TAK  -  NIE  

(jeżeli TAK kopię opinii proszę dołączyć do wniosku) 

 Dziecko posiada aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  TAK  - NIE  

(jeśli TAK kopię orzeczenia proszę dołączyć do wniosku) 

 Dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności TAK  -  NIE                    

(jeżeli TAK kopię orzeczenia proszę dołączyć do wniosku) 

 Oświadczam, że moje dziecko będzie/ nie będzie* uczestniczyć w lekcjach religii. 

 Czy?: wpisać (TAK lub NIE) 

|___| do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki uczęszcza rodzeństwo dziecka, 
            (jeśli tak proszę podać imię, nazwisko i klasę dziecka) 
 

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

|___|występuje wielodzietność w rodzinie dziecka, (proszę podać ilość dzieci - ……..….…) 

|___| występuje niepełnosprawność w rodzinie dziecka, 

            (jeżeli TAK kopię orzeczenia proszę dołączyć do wniosku) 

 

 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

podanych w niniejszym wniosku i w celu w nim określonym.     

2. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 

wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikowanie informacji o sukcesach mojego dziecka i jego 

wizerunku w celu promocji szkoły i sukcesów dziecka. 

4. Do wniosku załączam aktualne zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej. 

 

………………..………….…   ……………………………….. 
     Podpis matki / prawnej opiekunki*           Podpis ojca / prawnego opiekuna* 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 25 MARCA 2022 ROKU W SEKRETARIACIE SZKOŁY 
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy:  

1. Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku 
reprezentowana przez Dyrektora, ul. Jeziorna 1, 74-320 Barlinek, sp1barli@interia.pl 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawą z dnia 
z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w 
powyższym wniosku, formularzu, podaniu. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 
podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do 
uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach 
przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza, podania . Wniosek, 
formularz, podanie bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
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