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¹Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia  wolności do lat 3. 
1.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 
2.Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest dyrektor prowadzonej przez Gminę Leśnica szkoły 
podstawowej, do której kierowany jest wniosek. 
3.Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych we  wniosku, jest obowiązkowe. 
4.Art. 155 ustawy – Prawo oświatowe wprowadza możliwość podania innych danych w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 3 wniosku, nie jest 
obowiązkowe. 
5.Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą 
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła  dysponuje wolnymi miejscami.  

 
Wniosek kandydata do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej  

im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy na rok szkolny 2021/2022 
 

 Dane osobowe dziecka  

 PESEL             

 W przypadku braku PESEL proszę 
wpisać serię i nr paszportu lub 
innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

  

 Imię  Drugie imię   

 Nazwisko   

 Data i miejsce urodzenia   

 
Imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka 

 
Matka: ………………………………………………………… 
 
Ojciec: ………………………………………………………… 

 

 adres poczty 
elektronicznej 
rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka* 

 
Matka: ………………………………………………………… 

Ojciec: ………………………………………………………… 

 

 
Nr telefonu rodziców/ 
prawnych opiekunów 
dziecka* 

 
Matka: ………………………………………………………… 

Ojciec: ………………………………………………………… 

 

  
Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka  

Miejscowość   

Ulica  nr domu   

kod pocztowy  nr mieszkania*   

Adres i miejsce zamieszkania dziecka  

Miejscowość   

Ulica  nr domu   

kod pocztowy  nr mieszkania*   

Nazwa i adres szkoły obwodowej:   

Nazwa i adres wybranej nie obwodowej 
publicznej szkoły podstawowej: 
(w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych) 

1.   
2.   
3.   

* Jeśli posiadają 
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Dodatkowe dołączone do zgłoszenia informacje o kandydacie (wpisać  w odpowiedniej 
rubryce x): 
 

Rodzaj informacji o kandydacie 

informacja o stanie zdrowia    
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej  

potrzeba szczególnej opieki  
stosowana dieta  
zalecenia lekarskie  

 
Oświadczenie  rodziców/prawnych opiekunów dziecka  

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu oraz w załącznikach są zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadoma/y odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia¹. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu                
i załącznikach do zgłoszenia dla celów związanych z przyjęciem kandydata do szkoły. 

3. Zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych”. 
                                                                                    
                                                                             Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów: 
 
 

Leśnica, dnia …………………                   ………..………….……..……           ……….………………………… 
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
1. Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej, ul. Zdzieszowicka 23, 47-150 

Leśnica.   
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iod.oswiata@lesnica.pl) dostępne są na stronie internetowej 

http://www.sp.lesnica.pl/w zakładce Dane osobowe oraz w sekretariacie szkoły. 
3. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu do szkoły dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  Dane osobowe 
kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która 
przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona 
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.  
6. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz 

ustawowych administratora. 
7. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane zwykłe oraz szczególne kategorie danych osobowych. 
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wychowanków jest: - art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody w związku z np. udziałem w konkursach, turniejach, zawodach, - art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o 
systemie informacji oświatowej oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach 
określonych w przepisach szczególnych (np.: sąd, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Pomocy 
Społecznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z 
administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT, dzienników elektronicznych, platform wspierających proces 
edukacji). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

10. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.  
12. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska oraz wynik postępowania. 

 


