
Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w 
Korniaktowie Północnym 

Wniosek o przyjęcie dziecka do  

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym 

na rok szkolny 2023/2024 

1. Dane dziecka: 
 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania 
 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

kontaktowych  

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

kontaktowych 

 

 

 

3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia 

lekarskie,) 

tak             nie * 

4. Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole/ 

przedszkolu (podać dokładny adres) 

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

5. Oświadczam, że: 

 
a) wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym i jesteśmy świadomi 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji, 

b) niezwłocznie powiadomimy dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie, 

wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora szkoły w celach związanych z 

przyjęciem i pobytem mojego/naszego dziecka w szkole, danych osobowych naszych i dziecka zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781) 
c)   zostaliśmy pouczeni o prawie wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych. 

 

...................., dnia ............................                                                       ........................................................... 
                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

                                            
*właściwe zakreślić 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU UCZNIA W ZAJĘCIACH Z ETYKI/RELIGII* 

 

Oświadczam, że nasze/ moje dziecko ………………………………………………………… 

będzie uczestniczyć w zajęciach z etyki/religii* wyznania rzymsko – katolickiego.*  

  

*niepotrzebne skreślić  

 

…………………………..                                                  .…………………………………….  

            (data)                                                                       (podpis rodziców/prawnych opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie 

Północnym, Korniaktów Północny 51, 37-114 Białobrzegi  

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Paweł Hołub , rodorapid@wp.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły - na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresem działania zakładowej składnicy akt, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wygnanym przez przepisy prawa może skutkować 

pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 

 

mailto:rodorapid@wp.pl

