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Wniosek o przyjęcie dziecka do  

Kl. I SZKOŁY PODSTWOWEJ  W NARWI  

na rok szkolny 2021/2022 

A) DANE OSOBOWE DZIECKA: 

IMIONA  ……………………………………………………  

NAZWISKO…………………………………………… 

PESEL …………………………………………………. 

DATA URODZENIA …………………………………. 

1. Adres miejsca zamieszkania dziecka: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Adres miejsca zameldowania dziecka jeżeli jest inny niż zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

B) Kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020r., poz. 910, poz. 910, poz. 1378, z 2021r.późn. zm.): 

1. Wielodzietność rodziny kandydata TAK NIE 

2. Niepełnosprawność kandydata TAK NIE 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE 

  

C) Dane rodziców/ opiekunów prawnych 

1. Dane matki/prawnego opiekuna dziecka: 

Nazwisko i imię  …………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………... 

Adres e-mail ………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka ……………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka: 

Nazwisko i imię  …………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………... 

Adres e-mail ………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka ……………….. 

 „ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 
 

        Data        Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

 

………………………                           ……………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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/W – ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż. 

1) Administratorem   danych osobowych wskazanych w dokumentacji rekrutacyjnej będzie Dyrektor  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi ul. Mickiewicza 81; 17-210 Narew tel./fax 85 6816644 e-

mail: spignarew@wp.p 

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych–z którym może się Pan/Pani skontaktować 

się pod nr tel. 507944239 email: iod@narew.gmina.pl albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. 

Mickiewicza 101, 17-210 Narew. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych 

3) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b  i g RODO , w 

związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu:   

a. przeprowadzeni rekrutacji do oddziału przedszkolnego albo oddziału „O” 

b. przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego albo oddziału „O” 

c. opublikowania imienia i nazwiska na liście kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych [zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i 

rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie], 
d. archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej. 

4) Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym 

są nimi m. in. organ prowadzący placówkę oświatową oraz jego jednostki organizacyjne, organy 

nadzoru oświatowego, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne sądy, organy 

ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego podstawa prawna i faktyczna. 

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi 

informatyczne i inne, jednakże przekazywanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 
zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie 
zostaną usunięte. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia rekrutacji. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO. 

7) Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest wymogiem ustawowym. 

Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Dodatkowe dane typu 

email/telefon są nieobowiązkowe i mogą zostać podane dobrowolnie. 

8) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Dane osobowe nie będą: przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, nie będą  

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. 

        ………..………………………………………………………… 

                                 Zapoznałam / Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości 

                                                                                                                                (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 


