
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W PROSZENIU
Szkoła Podstawowa 

im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich 
Proszenie 98, 97-230 Wolbórz 

Tel. 518 828 902

                                                                                                                     
                                                                   ………….............................................
........................................................                                                                 ( miejscowość, data )                   
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)  
                                                                                         
………………………………………………………

………………………………………………………
                 ( adres zamieszkania)
………………………………………………………
                  ( telefon kontaktowy)

                                                

                                                           Do Pani Edyty Gajdy- Gawryszczak
                                                                         Dyrektora Szkoły Podstawowej

 im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu

Dotyczy przyjęcia dziecka do klasy ......................... 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego dziecka …………………………………… 
…………………………………..  do Szkoły Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich 
w Proszeniu do klasy ......................... w roku szkolnym ................................................ .

Dane ucznia: 
Imiona i nazwisko ucznia: ................................................................................................
Nr PESEL ucznia: ............................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia ucznia: ......................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): 
Matki: ...............................................................................................................................
telefon kontaktowy: ……………………………………..……………………………………………………..
Ojca: .................................................................................................................................
telefon kontaktowy: ………………………………………………………..…………………………………..
Adres zamieszkania ucznia: 
……………………………………………………................................................................................
............................................................................................................................................

                                                            ……………………………….…………………………………………
                                                                   Podpis rodziców (opiekunów prawnych)



STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W PROSZENIU
Szkoła Podstawowa 

im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich 
Proszenie 98, 97-230 Wolbórz 

Tel. 518 828 902

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  Dz.
Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000):

1. Administratorem  podanych  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  
im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu.

2. Inspektorem danych osobowych jest Natalia Byczek
3. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych  

w  tym  dziecka  jest  warunkiem  podjęcia  dalszych  czynności  wynikających  
z  procesu  rekrutacyjnego  do  Szkoły  Podstawowej  im.  Miry  i  Tadeusza
Sygietyńskich  w  Proszeniu,  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59).

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych przez administratora
pracowników zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane
organom  umocowanym  do  ich  pozyskania  na  mocy  prawa  powszechnie
obowiązującego.

6. Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz uczęszczania dziecka do
Szkoły Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu, a następnie
usunięte.

7. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Rodzic  ma  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania,
wycofania  zgody  na  dalsze  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  oraz
dziecka. 

9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
10. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych

osobowych oraz dziecka przez  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

........................................

(data, podpis rodzica)



STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W PROSZENIU
Szkoła Podstawowa 

im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich 
Proszenie 98, 97-230 Wolbórz 

Tel. 518 828 902

Decyzja komisji rekrutacyjnej dotycząca przyjęcia dziecka do szkoły 
podstawowej.

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………… podjęła decyzję:
– o zakwalifikowaniu dziecka do szkoły podstawowej/o niezakwalifikowaniu dziecka 
szkoły podstawowej 

Podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej 

1) ………………..…………………………. – przewodniczący komisji

2) ……………………………..…..………. – członek komisji

3) ………………………………....………. – członek komisji


