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Gnojnica Dolna dnia, ………………………………… 

  Dyrektor        

 Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej    

 39-105 Gnojnica 268  

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka do Szkoły  Podstawowej  

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Dolnej 

do klasy ………………….……….. w roku szkolnym ……………………..………  

DANE  UCZNIA 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko   

PESEL  

W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Data urodzenia                   

(dzień, miesiąc, rok)  
 

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA  

Kod, miejscowość 
 
 

Ulica, nr domu 

i mieszkania 
 

Adres zameldowania 

ucznia   
 

NAZWA, ADRES I NUMER SZKOŁY OBWODOWEJ  

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

 Matka / opiekun prawny*  Ojciec / opiekun prawny* 

Imię 
 

 
 

Nazwisko 
 

 
 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych:  

Adres zamieszkania: 
Kod, miejscowość  

 
 
 

Ulica, nr domu 
i mieszkania 

  

DANE KONTAKTOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA (o ile je posiadają)  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

 

Numer telefonu  
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Do wniosku załączam następujące dokumenty:  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Oświadczenie 

Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku  są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

..............................................................     ............................................................  
   data , podpis matki/opiekunki prawnej *         data , podpis ojca/opiekuna prawnego *  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty                         

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do szkół. W szczególności mam świadomość 

przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrujących niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności 

wskazanych we wniosku.                            

 

..............................................................     ............................................................  
       podpis matki/opiekunki prawnej *         podpis ojca/opiekuna prawnego *  

 
 

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku z art.  20e, 20z, 
20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 

 

Klauzula informacyjna:  

 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 z późn. zm.), przyjmuję do wiadomości, iż:  

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest  Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej  z siedzibą: 39-105 

Gnojnica 268.  Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym we wniosku w związku z prowadzoną rekrutacją  

do szkoły, w celu niezbędnym do przyjęcia dziecka do szkoły. Administrator danych nie będzie przekazywać danych 

osobowych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa. Dane 

osobowe  w zakresie wskazanym we wniosku podaje Pan/Pani na podstawie ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz jej rozporządzeń wykonawczych. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu  do treści swoich 

danych i prawo ich poprawiania. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie.   

 

...............................................................    ......................................................................  
          podpis matki/opiekunki prawnej *      podpis ojca/opiekuna prawnego* 
 


