
 OGŁOSZENIE 

  

Rozpoczynamy rekrutację  dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Raciążku 

 na rok 2021/2022. 

Od 01.03.2021 do 31.03.2021r. będą przyjmowane 

wnioski o przyjęcie dziecka 

Druki do pobrania w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub na stronie  

Szkoły Podstawowej w Raciążku. 

  

 



 

Wszystko wypełniamy drukowanymi literami. 

 

ZGŁOSZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O PRZYJĘCIE  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

W RACIĄŻKU do klasy I 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Raciążku 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału klasy I 

 Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku. 

 

W przypadku zmiany swojej decyzji niezwłocznie poinformuję Państwa szkołę o tym fakcie. 

 

DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka 

Imię     Drugie imię    Nazwisko  
 

 
PESEL    
 

 

Data urodzenie (DD-MM-RRRR)      Miejsce urodzenia 

  -   -      

  

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica       nr domu  nr lokalu 
 

 
Kod     Miejscowość 
 

 

Adres zameldowania dziecka, (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Ulica            nr domu         nr lokal                 telefon 
 

 
Kod    Miejscowość 
 

 
Województwo           Powiat      Gmina 
 

 

Dane matki/opiekunki prawnej: 
Imię matki                               Nazwisko matki                                 Telefon (matki) 
 

 

Adres zamieszkania matki 
Ulica                                                             nr domu/mieszkania                       miejscowość  

 
Dane ojca/opiekuna prawnego 
Imię ojca                                Nazwisko ojca                                  Telefon (ojca)  
 

 

Adres zamieszkania ojca 

Ulica                                                              nr domu/mieszkania                   miejscowość          

 

   

   

      

           

   

 

   

  

  

   

 

 



 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE  
(odpowiadając proszę zaznaczyć odpowiednie kratki) 

        

          dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności – dołączyć do wniosku), 

          dziecko objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną (orzeczenie lub opinia wydane przez  poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną  – dołączyć do wniosku).          

    w przypadku dziecka 6-letniego (ur. w 2015 r.) należy załączyć: 

         - zaświadczenie z przedszkola, że  dziecko odbyło co najmniej roczne przygotowanie przedszkolne, 

         - opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

 

• Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad 

jednostkami oświatowymi1.  

• Oświadczam, że dane zawarte z zgłoszeniu są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia2. 

 

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia oraz podpis pracownika 

                        (wypełnia szkoła)                                 PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. 

Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 

 
2 Zgodnie z art.151, ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, wymagane oświadczenie, jako potwierdzenie spełniania przez 

kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający jest zobowiązany 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. 

 



 

 

Klauzula informacyjna (rekrutacja dzieci) 
 

 
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuje: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Raciążku reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Z Administratorem można kontaktować się w siedzibie szkoły 87-721 Raciążek, 
Szkolna 3 oraz pod nr tel. 54 2831891, adres e-mail: raciazeksppg@wp.pl  

2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa i Państwa dzieci dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: 
bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com  

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do szkoły, przedszkola na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i 
c oraz art. 9 ust.2 RODO w związku z  wykonaniem obowiązku prawnego nałożonego na Administratora zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm.) dotyczącym przyjęcia dziecka do przedszkola, 
szkoły podstawowej. 

5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także 
te, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną 
przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie 
Administratorowi wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub 
realizacji Państwa uprawnień.  W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, 
przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto 
dane udostępniane na podstawie zgody możecie Państwo, taką zgodę odwołać w każdym czasie. Mają  Państwo prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. Państwa dane osobowe 
będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa 
przewidzianych dla ochrony danych osobowych. 
  

 
 

 
/-/ Jacek Petrykowski  

Dyrektor szkoły 
 

 
 

 
 

 

mailto:raciazeksppg@wp.pl
mailto:bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com

