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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO KLASY 1  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DAMNIE 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do: 

klasy 1 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie. 

 

I. DANE  KANDYDATA: 

Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………………. 

Data urodzenia ………………………….………… 

Numer PESEL
1
 ………………………..………… 

Adres miejsca zamieszkania ………………………………………..…………………………. 

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA: 

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) ……………………………………….……………... 

Adres miejsca zamieszkania ……...………………………………………................................. 

Numer telefonu ……………………… adres poczty elektronicznej ……………………………... 

 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ………...……………………………….…………….. 

Adres miejsca zamieszkania ……...………………………………………................................. 

Numer telefonu ……………………… adres poczty elektronicznej ……………………………... 

 

III. INFORMACJE O POBYCIE DZIECKA 

Dodatkowe zajęcia:  

Proponowane zajęcia  
(proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź, tak lub nie) 

TAK NIE 

religia   

świetlica szkolna przed zajęciami   

świetlica szkolna po zajęciach   

 

IV. INFORMACJA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

Specjalne potrzeby edukacyjne  
(proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź, tak lub nie) 

TAK NIE 

dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   

dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

dziecko posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej   

                                                 
1
 w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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V. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH 

Specjalne potrzeby edukacyjne  
(proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź, tak lub nie) 

TAK NIE 

karta zdrowia ucznia (dotyczy kandydata spoza obwodu)   

kopia opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej 
(kandydaci z dysfunkcjami, wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu) 

  

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   

kopia orzeczenia o niepełnosprawności z powiatowego zespołu ds. 
orzekania o niepełnosprawności 

  

inne: …………………………………………………………………….   

 

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. 
W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 
informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Damnie, Damno 42, 76 – 
231 Damnica: 
 

1. Szkoła Podstawowa w Damnie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach 
przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań 
statutowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie. 
3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo 

uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej 
zgody w dowolnym momencie. 

5. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.). 

6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz 
zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może 
zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły.  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: iod@spdamno.pl lub listownie pocztą 
tradycyjną na adres szkoły. 

 
Monitoring wizyjny: 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie, Damno 
42, 76 – 231 Damnica. 

2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
monitorowanym.  

3. Podstawą przetwarzania jest art. 6 pkt 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

4. Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie 21 dni. 
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz 

ograniczenia przetwarzania. 
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 
 

 



3 
 

VII. ZGODY I OŚWIADCZENIA 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w ramach podejmowanych akcji edukacyjnych, 
prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, także w ramach informacji 
zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, oraz realizacji innych działań edukacyjnych. 

TAK (czytelny podpis): NIE (czytelny podpis): 

Wyrażam zgodę na komunikowanie elektroniczne za pomocą maila lub dziennika elektronicznego w celach 
edukacyjnych. 

TAK (czytelny podpis): NIE (czytelny podpis): 

Zostałem(łam) zapoznany(a) z klauzulą informacyjną dotyczącą sposobu przetwarzania moich danych 
i danych osobowych dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w Damnie. 

Data: Podpis rodzica / opiekuna prawnego: 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że przedłożone dane są 
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  
Wszystkie kopie dokumentów złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka są zgodne z oryginałem. 

Data: Podpis rodzica / opiekuna prawnego: 
 

 

 

 

………………………………  …………………………………………………………. 
miejscowość, data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 


