
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

NA RoK SZKOLNY 202212023

Proszę o przyjęcie mojego dziecka
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej

Dane osobowe dziecka

PESEL
W przypadku braku pesel proszę
wpisać serię i nr paszportu lub
innego dokLtnlentLl
potwicrdzai ącego tożsanlośc

Imiona l 2.

Nazwisko Narodowość

Data Llrodzenia i nlie.isce
Miejsce
urodzenia

Obywatelstwo

W przypadku inlrego niż polskic
podać zasady na.jakich dziecko
przebylva w Polsce np. Karta
Polska, Karta stałego pobytu lub
inrry dokunrent

województwo miejscowośó

u lica nr domu

kod pocztowy nr mieszkania

Adres zameldowania dziecka

wo_iewództwo Iniejscowośó

ulica I]r doIntl

kod pocztowy nr mieszkania

OpiekLrn: jest rodzicem jest opiekunem prawnym

Illr iona

Nazwisko

Adres zamieszkania rnatki /opiekunki prawnei i iei darre kontaktowe

województwo miejscowośó

Lr lica Irr clotrlu

kod pocztowy nr mieszkania

adres poczty
ęlektronicznei

nr telefonu

Adres zamieszkania dziecka

Dane osobowe matki/opiekunki prawIlej



Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Opiekun: jest rodzicern jest opiekunem prawnym

Imiona

Nazwisko

Adres zamieszkania oica/opiekuna prawnego i iego dane kontaktowe

województwo rnie.iscowość

ulica nr domu

kod pocztowy nr mieszkania

adres poczty
elektronicznei

nr telefonu

Nazwa iadres szkoły obwodowej:

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

l

2

'W załączenitL składarn oświadczenie olaz dokumenty potwierdzające spełrrienie kryteriów lokalnych
i ich wartości punktowych (Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej (Uchwała Nr XXXlI/l70l2017
z dnia l5 lutcgo 20|1r. w sprawie ustalęnia kryteriów lokalnych i ich wartości
pLrnktowych) (niepotrzebne skreślić)

Tuk/ Nie

Informacje dodatkowe:

pouczenie
1. Dane osobowe zawartę w niniejsrym wniosku i załącznikach do wniosku będą

wykorzystywane wyŁącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.

Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia ż7 kwietnia ż016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95|46FNE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danycho Dz.U.UE.L.2016,119,I - dalej: RODO)

INFORMUJEMY, ŻE:

l. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna nr kontaktowy 81 53155 93

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem inspektor@ cbi24.pl.

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ań. art.

l30 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z20I8 r. poz,996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c oraz art. 9 ust. 2lit. gRODO, w związku zart. l49 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia ż0|6 r.



Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz
załączarrych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrLrtacyjnych, art. 12] ust. l,
ust.4 i Llst, 14, określającego sposób organizowania ikształcenia dzieci IliepełnosprawIlych,
atakżę aft. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowyclr kandydatów
i dokunlentacj i postępowatlia rękrutacyjnego.

'1. Danę osobowe nie będą przekazywanę do palistwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
_5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art, l60 ustawy Prawo oświatowe,

którego wynika, żę dane osobowe kandydatów zgronladzoIle w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokunlentacja postępowaIlia rekrutacyjnego są przechowywal]ę nie dłtrzej niz
do koIica okresu, w któryrn dziecko korzysta z wychowallia przedszkolnego w danynl publiczllylll
przedszkolu, oddziale przedszkolIrym w publiczrrej szkole podstawowej lub prrblicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjllego są przechowywalre w przedszkolu lLrb w szkole) przez okres roku,
chyba że tra rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądLr
adIlrirlistracyjnego i postępowanie nie zostało zakoliczone prawoll-tocllynr wyrokienr,

(l. Rodziconl lub opiekrrnoln prawllyln kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
karrdydata, żądarlia icll sprostowaIlia lr.rb usunięcia. Ponadto przysługLrje iIlr prawo do ządania
ogralliczenia przetwarzania w przypadkach określonyclr w art. l8 RODO.

1. Wratnachprocesurekrutacji darreniesąprzetwarzallellapostawiealt.6ust. llit,e)Iubf)RODO,
zatenr prawo clo wniesienia sprzeciwu na podstawie art.żl RODO nie przysługuje.

8. Jedyną podstawą prawllą przetwarzania danych w procesie rekrrrtac.ii do przedszkola (szkoły)/illne.j
fornly wychowania przedszkolrlego jest aft. 6 ust. l lit. c) RODO, nie przysłLlguje prawo do
przelloszenia danych na podstawie art.20 RODO.

9. W tokrr przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrLrtacji nię dochodzi do wyłącznie
zautonlatyzowallego podejrnowania decyzji ani do profilowatlia, o których mowa
w art. 22 ust. l i ust. 4 RODO - żadne decyzje dotyczące przy.ięcia do placówki nie zapada,lą
autoInatycztlie oraz żę nie budqje się.iakichkolwiek profili kandydatów.

]0. Rodzicorn lub opiekunom prawllyll kandydata, w przypadkrr podejrzenia, że przetwarzanie danych
w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, zgodnie z art. ]] RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych
osobowych llarusza przepisy RODO. W Polsce orgalleln lradzorczy1-1-l jest Prezes Urzędu Ocht,orly
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany
itltty organ rtadzorczy, to tetl orgaIl będzie właściwy do rozpatrzenia skargi1.

l l. Podanie danych zawartych we wnioskLl .jest konieczne dla udziału w procesie rekrtltacji
do przedszkola (szkoły)/innej formy wychowania przedszkolnego, llatomiast podanie (w tynl
dołączenie stosownych dokunlentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych
kryteriów obowiązujących w rekrutacjijest konieczIle, aby zostały wzięte pod rrwagę.

Zaponlałanl sięlzapoznałern się z treścią powyzszych pouczeli. Oświadczarn, ze podane inforrnacje
są zgodne ze staneIn faktycznym.

Mie.|scorvość i data Czytelny l e podpis/y wnioskodawcy/ów

' Irrawo wllicsienia skargi clotyczy rvyłącznie zgoclności z prawem przetwarzania cianych osobowych, nie clotyczy przebiegu
procesu rekrutac.ji do szkoły dla którego ścieżkę odwolalvczą przewidu.ją przepisy Prawa ośrviatowego.



Imię i Nant,isko rodzica(ów) kandydata

Adrcs zanlicszkania

Nunrer/y i scria clokunręnttr tożsarności rodzica(ów)

oświadczenie

Swiaclomy/a oclpowiedzialności karnej za złożęnte fałszywego oświadczenia2,
oświaclczanr, ze:

(wyb i erz w laś ciwy te ks t) :

1 ) Kandyd at uazęszczał do przeds zkola/oddziału pruedszkolrrego będącego w obwodzie

szkoły3

2) W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandyclata.2

3) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający

rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu nalezytej opieki.2

4) Kandydat zamieszkuj e poza obwodem szkoły, ale w gminie, która jest organem

prowadzącyrn szkoły.2

l)ata C4lteln)l podpis clsoby składajqcej oślr iadczenie

2 Zgodniezart. l50 ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwieI,dzające spełniania
przez kandydata kryteriów rekrutacy.jnych składa się pod rygoręln odpowiedzialności karnej za składanie
f-ałszyrvych zenlań. Składa.jący .jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następujące.i treści: ,,Jestenl
świadorny odpowiedzialności karnej za złożęnię fbłszywego oświadczenia. I(lauzula ta zastępuje pouczenie
ofgallu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zęznati,

3 
N iepotrzebne skreślić


