
Załącznik nr 1  

WNIOSEK O PRZY JĘCIE  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORLA BIAŁEGO W BIERNEJ  

w roku szkolnym ……………….. 

 Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego syna/córki do klasy  ..................... Szkoły Podstawowej  

im. Orła Białego w Biernej  

1. DANE INDENTVFIKACYJNE DZIECKA  
 

NAZWISKO  IMIĘ  DRUGIE IMIĘ  

DATA URODZENIA  MIEJSCE URODZENIA  PESEL  

ADRES ZAMELDOWANIA    

ADRES ZAMIESZKANIA    

2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
 

 Matki   Ojca  

Imię   Imię   

Nazwisko   Nazwisko   

Adres   Adres   

zamieszkania   zamieszkania   

Telefony kontaktowe:  Telefony kontaktowe :  

Adres emeil:   Adres emeil:   

Nazwa i adres przedszkola/szkoły, w którym dziecko realizowało obowiązek przedszkolny;  

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

Nazwa i adres szkoły, w której dziecko realizowało obowiązek szkolny:  

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

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 (4.5.2016 L 119138 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  
informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej, Bierna 57 (poczta  

Zawidów) tel: (75) 77 76 108, mail: spbierna@interia.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej możliwy jest za pośrednictwem  

poczty elektronicznej email (adres email):iodo@ecrklex.pl  

3. Celem zbierania danych osobowych jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, a także art 9 ust 2 lit A 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. z 2017 r., poz. 59 z późń, zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198  

z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.  

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nauki w szkole, a następnie w celach archiwalnych przez 50 lat.  

mailto:spbierna@interia.pl


6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.  

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

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym  
stanem faktycznym.  

 Bierna  .................................. .    ………………………………………………….. 
(miejscowość i data)  

(czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)  

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA  

RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA  

1. Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata:  

2. Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata:  

3. Miejsce zamieszkania kandydata:  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)  

(czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)  

Zgodnie z alt. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20 16r. Prawo oświatowe (dz. U. z 20 18r. poz. 996 ze zm.)  

do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie  

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
 


