
            
 
 

                 Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji 

 
 

……………………………………….. 
                                                                                                                                                                                        MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE  DO KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADZANOWIE W ROKU SZKOLNYM 20…./….. 

 INFORMACJE O DZIECKU 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

ADRES ZAMELDOWANIA 
(wpisad jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
 

 

PESEL 
 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 MATKA / OPIEKUN PRAWNY / OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY / 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

  

ADRES ZAMIESZKANIA  
 

  

TELEFON KONTAKTOWY   

E-MAIL 
 

  

 

POZOSTAŁE DANE 

ODLEGŁOŚĆ Z DOMU DO SZKOŁY 
(proszę podad wartośd w km) 
 

 

DOJAZD OD SZKOŁY 
(należy zakreślid właściwe) 
 
 
 

 gimbus 

 autobus komunikacji publicznej 

 własny transport 

INFORMACJE O DZIECKU DOTYCZĄCE ZDROWIA,  
ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO: 

Dziecko posiada: 

 opinię p.p.p 

 orzeczenie p.p.p. 

 orzeczenie o niepełnosprawności (np.ZUS) 

UWAGA: DYREKTOR SZKOŁY W CELU WERYFIKACJI PODANYCH DANYCH MOŻE ZAŻĄDAD 

DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERZAJĄCYCH STAN FAKTYCZNY PODANY WE WNIOSKU 

Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………………………………    ……………………………………………………. 
Miejscowośd i data      czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      

 

KLAUZULA INFORMACYJNA /REKRUTACJA/ 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Radzanowie (adres: 09-451 Radzanowo, ul. Szkolna 16), z którym można się 
skontaktowad telefonicznie pod nr: 24 265 46 52, lub drogą mailową na adres: spradzanowo@op.pl 
2) Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Paostwo skontaktowad się 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.radzanowo@mkadministrators.pl.  
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem 
rekrutacji do szkoły. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie 
przesłanki:  
• art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r., (RODO) - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 130 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148), 
 • art. 9 ust. 2 lit. „g” RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym 
interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego, które są 
proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą 
tj.: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki oraz metod 
opiekuoczo-wychowawczych w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo 
Oświatowe.  
4) Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą byd przekazywane następujących odbiorcom i podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.:  
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, • dostawcy 
usług IT oraz oprogramowania użytkowego,  
• firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.  
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami 
prawa tj.:  
• do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: zgodnie z art.160 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. 
U. z 2019, poz. 1148) do kooca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły; przez okres roku - w 
przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły (chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakooczone prawomocnym 
wyrokiem).  
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
7) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 
Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeostwa danych 
osobowych, które Paostwa dotyczą.  
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod.radzanowo@mkadministrators.pl


 
  Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji 

 
 

……………………………………….. 
                                                                                                                                                                                        MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

WNIOSEK RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY …… 

SZKOŁY PODSTAWOEJE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADZANOWIE  

W ROKU SZKOLNYM 20…./….. 

 INFORMACJE O DZIECKU 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

ADRES ZAMELDOWANIA 
(wpisad jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
 

 

PESEL 
 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 MATKA / OPIEKUN PRAWNY / OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY / 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

  

ADRES ZAMIESZKANIA  
 

  

TELEFON KONTAKTOWY   

E-MAIL 
 

  

 

POZOSTAŁE DANE 

ODLEGŁOŚĆ Z DOMU DO SZKOŁY 
(proszę podad wartośd w km) 
 

 

DOJAZD OD SZKOŁY 
(należy zakreślid właściwe) 
 
 
 

 gimbus 

 autobus komunikacji publicznej 

 własny transport 

NAZWA I ADRES SZKOŁY REJONOWEJ 
( należy podad w przypadku meldunku poza gminą Radzanowo) 
 
 

 

INFORMACJE O DZIECKU DOTYCZĄCE ZDROWIA,  
ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO: 

Dziecko posiada: 

 opinię p.p.p 

 orzeczenie p.p.p. 

 orzeczenie o niepełnosprawności (np.ZUS) 

UWAGA: DYREKTOR SZKOŁY W CELU WERYFIKACJI PODANYCH DANYCH MOŻE ZAŻĄDAD 

DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERZAJĄCYCH STAN FAKTYCZNY PODANY WE WNIOSKU 

Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………………………………    ……………………………………………………. 
Miejscowośd i data      czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA /REKRUTACJA/ 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Radzanowie (adres: 09-451 Radzanowo, ul. Szkolna 16), z którym można się 
skontaktowad telefonicznie pod nr: 24 265 46 52, lub drogą mailową na adres: spradzanowo@op.pl 
2) Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Paostwo skontaktowad się 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.radzanowo@mkadministrators.pl.  
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem 
rekrutacji do szkoły. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie 
przesłanki:  
• art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r., (RODO) - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 130 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148), 
 • art. 9 ust. 2 lit. „g” RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym 
interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego, które są 
proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą 
tj.: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki oraz metod 
opiekuoczo-wychowawczych w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo 
Oświatowe.  
4) Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą byd przekazywane następujących odbiorcom i podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.:  
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, • dostawcy 
usług IT oraz oprogramowania użytkowego,  
• firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.  
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami 
prawa tj.:  
• do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: zgodnie z art.160 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. 
U. z 2019, poz. 1148) do kooca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły; przez okres roku - w 
przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły (chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakooczone prawomocnym 
wyrokiem).  
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
7) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 
Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeostwa danych 
osobowych, które Paostwa dotyczą.  
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. 

 

mailto:iod.radzanowo@mkadministrators.pl

