
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BRZESZCZACH 

NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024 
 
 
Dziecko spoza  obwodu szkoły 
 

 
Uwaga!  

Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się  

z Zasadami Rekrutacji. 

 

 

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

 

DANE OSOBOWE  DZIECKA 

Nazwisko  

Pierwsze imię  

Drugie imię  

Data urodzenia   -   -     r. 

Miejsce urodzenia  

Adres zameldowania   

PESEL            

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA - jeśli inny niż adres zamieszkania 

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE  OSOBOWE MATKI /  OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Nazwisko  

Imię  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  



ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ – jeśli inny niż adres dziecka 

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE  OSOBOWE OJCA /  OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwisko  

Imię  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA /OPIEKUNA  PRAWNEGO – jeśli inny niż adres dziecka 

Miejscowość  Ulica  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DEKLARACJE 

Nauka religii  □ TAK                               □ NIE 

Nauka etyki  □ TAK                               □ NIE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy       □ TAK                                  □ NIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka w „Programie dla szkół ” 

(owoce, warzywa, mleko i produkty 

mleczne w szkole)  

     □ TAK                                  □ NIE 

DANE DODATKOWE 

Przedszkole, w którym realizowany jest roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego 
 

Zainteresowania dziecka  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

1)  Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej „Karcie zgłoszenia” są zgodne ze stanem faktycznym 
i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. 

2) Zobowiązuję się do informowania dyrektora szkoły o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

 

 

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

    podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                       podpis ojca/opiekuna prawnego 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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/WE informuję: 
 

1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 
z siedzibą w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 3, 32-620  tel.: 32/7373800 e-mail: 
mkopernik2@poczta.fm 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez  
e-mail: iod@brzeszcze.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe Pana/Pani/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie 
– Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17 oraz Ustawy 
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2021.1915 t.j. z dnia 2021.10.22), a także w celu 
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole. 

4. Dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do odwołania zgody w 
dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7.  Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych, 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. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 
prawa oświatowego. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane. 
 

 
 
 
Data.................................................                                        
 
 
 

Podpis rodziców/ prawnych opiekunów 
 

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

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

mailto:iod@brzeszcze.edu.pl


 
 

Oświadczenie o wyrażenie zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka 
 
 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie moich danych osobowych  
w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej i tradycyjnej na potrzeby promocyjno–marketingowe 
szkoły prowadzone za pośrednictwem: 

 strony internetowej szkoły , 

 profilu szkoły Facebook  
przez administratora danych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach – Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach   zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). W związku z powyższym mam 
świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do nich oraz możliwości wycofania niniejszej 
zgody. 

 
Wyrażam zgodę 
 □ TAK     □ NIE  
na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, 
na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych. 

 
Oświadczam  również,  że wyrażam zgodę na publiczne odczytanie mojego imienia i nazwiska 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w związku z odbiorem podziękowania/listu gratulacyjnego. 
 

 

 

  …………………………………… 
                                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjno-marketingowych szkoły 

 

 

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

(Imię i nazwisko ucznia)      (Imię i nazwisko rodzica) 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych  
w zakresie wizerunku mojej córki/ mojego syna w postaci fotografii cyfrowej, przez administratora danych  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika  
w Brzeszczach, zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej 
Szkoły: 
□ Wyrażam zgodę   □ Nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie FACEBOOK. 

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie internetowej. 

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na tablicach ogłoszeń. 

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na plakatach. 

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na ulotkach i broszurach. 

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na tablicy absolwentów. 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez  

e-mail: iod@brzeszcze.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

3. Celem przetwarzania jest: Promocja szkoły oraz osiągnięć dzieci. 

4. Podstawą przetwarzania jest: Zgoda opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą. 

5. Odbiorcami danych osobowych są: Wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości. 

6. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody. 

8. Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do 

administratora. 

9. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez 

administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, 

strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie będzie możliwe zebranie plakatów oraz ulotek, 

które zostały upublicznione. 

10. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. 

zgody przed jej wycofaniem. 

11. Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

12. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

14. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy 

osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 

 

……………………………………………………….. 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego  

mailto:iod@brzeszcze.edu.pl

