
Data przyjęcia wniosku:     

 

Wniosek  

o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Białej Niżnej na rok 

szkolny 2023/2024 

 

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

 

NAZWISKO 

 

……………………………. 

 

 

 IMIONA 

………………………. 

 

……………………… 

PESEL – w przypadku braku serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

 

DATA  URODZENIA,  MIEJSCOWOŚĆ 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

2. DANE RODZICÓW KANDYDATA  (opiekunów prawnych) 

 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

Telefony kontaktowe : 

 

Telefony kontaktowe : 

 

e-mail : e-mail : 

             

 

3. Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926  z  późn. 

zmianami)  wyrażam zgodę na wykorzystanie danych  zawartych  w  ww.  wniosku  dla  potrzeb  rekrutacji     

       ……………………………………………        ………………………………………………                                                                                                                                          

        podpis matki (opiekuna prawnego)                      podpis ojca (opiekuna prawnego)                                    

 

 

                                  

        



DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ: 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………...………… 

zakwalifikowała/nie zakwalifikowała (właściwe podkreślić) w/w kandydata do szkoły: 

 

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

Podpisy członków Komisji :                                                                     

1. Przewodniczący :    ......................................................                                                                 

2. Członek  :                 …....................…............................ 

3. Członek :                  ......................................................      

4. Członek :                  ......................................................      

5.  Członek :                  ......................................................         

 

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do   

szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 

1 .Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej Niżnej, 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 

2 .Cel przetwarzania danych osobowych; 

 a. rekrutacja dzieci do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. 

b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa oświatowego; 

3 .Podstawa prawna przetwarzania; 

 a .Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.), 

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

c. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia 

terminów  postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 

2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych ; dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po 

jej zakończeniu: 

a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres uczęszczania 

do szkoły podstawowej; 

b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres roku                                            

od zakończenia procesu rekrutacji. 

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,                           

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

6. Mają Państwo prawo do; 

 a. żądania dostępu do swoich danych osobowych ( art.15 RODO); 

 b . sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy  są niezgodne ze stanem    rzeczywistym  

(art. 16 RODO); 



 c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17                      

i art. 18 RODO); 

 d. wniesienia skargi do GIODO (od 25.05.2018 r. PUODO), gdy uznają Państwo,                                    

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( art. 77 RODO). 

  7.Odbiorcą danych osobowych mogą być: 

a. Urząd Gminy w Grybowie, Gminne Centrum Usług Wspólnych, Referat Oświaty                                

-  ul. Jakubowskiego 33 ,33-330 Grybów; 

b. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej, 

c. Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

5. Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białej 

Niżnej danych osobowych wskazanych w niniejszym Zgłoszeniu przyjęcia ucznia do szkoły 

podstawowej dla celów rekrutacji, w trybie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. 

UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO.  

 

 

 

        

……………………………………………        ………………………………………………                                                                                                                                          

              podpis matki (opiekuna prawnego)                podpis ojca (opiekuna prawnego)                                   

                                   

 

 

 

           

 

 


