
                                        

                                              Osiek nad Wisłą,……………………………. 

 

 
WNIOSEK / ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA                                        

  do klasy…………….. 

 
 Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego 

 w Osieku nad Wisłą w roku szkolnym 2020/2021 
 

TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

IMIONA I NAZWISKO 

DZIECKA  

 

DATA I MIEJSCE 

URODZENIA DZIECKA 

 

PESEL DZIECKA  

ADRES ZAMIESZKANIA 

DZIECKA 

 

 

ADRES ZAMELDOWANIA 

DZIECKA 

 

 

SZKOŁA OBWODOWA 

WEDŁUG ADRESU 

ZALMELDOWANIA DZIECKA  

 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI 

DZIECKA 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

MATKI DZIECKA 

 

NUMER TELEFONU 

MATKI DZIECKA 

 

ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ MATKI 

DZIECKA 

 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA 

DZIECKA 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

OJCA DZIECKA 

 

NUMER TELEFONU OJCA 

DZIECKA 

 

ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ OJCA 

DZIECKA  

 

1) Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.                   
2) Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-6  tabeli, natomiast dane w punktach 7-14  podaje się, jeśli takie środki 

komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-6 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punktach 7—14 , nie jest obowiązkowe, ale 
bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

ADRES SZKOŁY, DO, KTÓREJ UCZĘSZCZAŁO DZIECKO (PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ ŚWIADECTWA) 

- NIE DOTYCZY RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY SKŁADAJĄ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ  

Nazwa szkoły: 

 

 

 
Województwo   

 

Powiat   

Gmina   

 

Miejscowość   

Kod pocztowy  Ulica/nr domu/ nr 

mieszkania 
 



 

 
OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA  TAK NIE 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 511 ze zm.                                                                                                         
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 

1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     Składający oświadczenie jest 

obowiązany 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. 

POUCZENIE:    Oświadczenia wnioskodawcy:   Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym1. Oświadczenia przedkładane przez rodziców kandydatów, które stanowią dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów rekrutacji są złożone pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.  

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

………..…………………………………………..……………. 

Data (czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica dziecka lub opiekuna prawnego) 

1 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 
 
 

Rekrutacja uczniów 
 

 

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 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 będzie Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisła w imieniu, 

której działa Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Zespół Szkół w 

Osieku nad Wisłą ul. Leśna 1, -mailowo  osieksp@wp.pl , telefonicznie 56-678-65-29.  

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się 

kontaktować wysyłając e-mail na adres inspektor@cbi24.pl . Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie  art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 

2 lit. b, RODO, w celu przyjęcia dziecka do szkoły,  na podstawie ustawy Prawo Oświatowe. 

3) 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  stosowna podstawa 

prawna i faktyczna.  

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

przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko 

wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 

5) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność, 

usunąć,  gdy  dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub ograniczenia ich przetwarzania oraz  prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

6) Podania danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.   

7) Przysługuje Państwu  także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, 

iż przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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