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WNIOSEK 

o przyjęcie do oddziału zerowego/klasy pierwszej* 

w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu 

rok szkolny…..……/………….. 

1.  Dane dziecka 
 

Imię ……………………………………………………………………………….......... 

Drugie imię …………………………………………………………………………….. 

Nazwisko ……………………………………………………….……………………..... 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..             

Numer PESEL * 

*w przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów 
 

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko   

Adres 

zamieszkania 

  

Numer telefonu   

Adres e-mail   

 

3. Wskazanie kolejności wybranej szkoły podstawowej 
 

L.p. Nazwa i adres placówki  

1.   

2.   

3.   

 

4. Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. 

Do wniosków dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów 

ustawowych (należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie kryteriów dotyczących 

kandydata) 

 

L.p. 
Kryteria ustalone w statucie 

szkoły 
tak/nie 

Dokumenty 

oświadczenia 

Liczba punktów 

Maksymalna 

ilość punktów 
Ilość 

punktów 

kandydata 

1.  

Rodzeństwo kandydata w roku 

szkolnym, na który prowadzona 

jest rekrutacja, będzie uczęszczało 

do tej szkoły  

  5  

2.  Wielodzietność rodziny kandydata   5  

3.  
Kandydat objęty kształceniem 

specjalnym 
  

5 
 

4.  
Niepełnosprawność w rodzinie 

kandydata 
  

5 
 

RAZEM punktów   
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5. Szczególne wymogi w zakresie nadzoru nad dzieckiem (dane przekazywane dobrowolnie np.           

o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym dziecka) 

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

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

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

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

POUCZENIE: 
Oświadczam/my, że dane w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/jesteśmy świadomy/mi 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajonej prawdy. Zobowiązuję/jemy się do informowania dyrektora 

szkoły o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

 

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w celach statystycznych  i sprawach związanych                   

z opieką szkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec szkoły.  

  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem/liśmy pouczony/eni o prawie wglądu do moich/naszych 

danych oraz zmiany tych danych. Oświadczam/my, że wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych 

w deklaracji. 

 

 

………………………………….    …………………………………….…. 
                              Data                                                                                      Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

Data przyjęcia wniosku ………………………………………………………………………………… 
                                                                                (wypełnia szkoła) 

DECYZJA 

komisji rekrutacyjnej/dyrektora placówki o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka                                        
(wypełnia dyrektor szkoły lub przewodniczący placówki rekrutacyjnej) 

Data 
Liczba 

uzyskanych punktów 
Uzasadnienie 

   

Decyzja o przyjęciu 

TAK/NIE* 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………………………………………………… 
podpis i pieczątka osoby upoważnionej do rekrutowania dziecka do oddziału szkoły podstawowej w SP w Czarnym Dunajcu 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu , ul. Ojca św. 

Jana Pawła II 144, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 18 265 73 23, email: zsczarnydunajec@czarny-dunajec.pl. 

mailto:zsczarnydunajec@czarny-dunajec.pl
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2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo               

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się                        

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,             

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

https://poczta.nazwa.pl/#NOP
https://poczta.nazwa.pl/#NOP

