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Wniosek o przyjęcia dziecka do kl. ........................  
w roku szkolnym …….... / …….... 

                                                                                                                    
1. Nazwisko dziecka .......................................................................................................................... 

2. Imię (imiona) ................................................................................................................................. 

3. Data urodzenia .............................................................................................................................. 

4. Miejsce urodzenia .............................................  woj. ..................................................................  
 

5. PESEL  
 

6. Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

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

7. Miejsce zameldowania na pobyt stały  (podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania)  

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

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

8. Imię  i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów/ 

matki:................................................................................................................................................... 

telefon kontaktowy …………………………………………………………………………... 

ojca:...................................................................................................................................................... 

telefon kontaktowy …………………………………………………………………………... 

9. Adres:  zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów/.................................................................. 

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

10. Rodzeństwo (imiona, rok urodzenia)............................................................................................... 

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

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

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

11. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej? TAK / NIE 

Jeśli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu. 

12. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?.................................................................... 

13. Uwagi / prośby rodziców: ............................................................................................................... 

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

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

14. Do wypełnionej karty proszę dołączyć zdjęcie podpisane na odwrocie. 

 

 

 (Podpis rodziców) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka),   
do realizacji zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej przez Szkołę Podstawową im. Ks. Prałata Erharda 
Staniszewskiego w Śliwicach. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę 
mógł/mogła odwołać zgodę  przez pisemne poinformowanie administratora. 

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

 Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata 
Erharda Staniszewskiego w Śliwicach z siedzibą w Śliwicach ul. Szkolna 9; 

 Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Ks. Prałata Erharda 
Staniszewskiego w Śliwicach jest Pani Marta Pawelska e-mail: iodo2018@onet.pl 

 Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt /c/d/e; 

 Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia nauki w tej szkole  
a następnie zostaną przekazane do szkolnego archiwum bądź zniszczone w określonym 
czasie na podstawie przepisów prawa; 

 zebrane dane mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów 
prawa; 

 Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

 posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów 
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania 
obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 

 

 (Czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 


