
 

WNIOSEK 
o przyjęcie ucznia do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego 

 

Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie 
na rok szkolny 2023/2024 

Złożyć w terminie od 15 do 17 marca 2023 r. 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego 
 
Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 
 

Dane osobowe dziecka 
Imię     Drugie imię    Nazwisko  
 
 
PESEL                       Seria i numer paszportu lub innego dokumentu 
Lub  lub  
 
Data urodzenia             Miejsce urodzenia  
 
 
 

Adres zamieszkania dziecka 
Ulica                                   nr domu                   nr lokalu            
 
 

Kod    Miejscowość 
 
 
 

Województwo                                Powiat                      Gmina 
 
 
 
 

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 
Ulica                      nr domu      nr lokalu 
 
 
Kod     Miejscowość 
 
 
Województwo                                  Powiat                 Gmina 
 
 
 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

 Imię i nazwisko matki: ……………………………………………………………………………. 

telefon: ………………………………………., e-mail: ……………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………………………………………..... 
 ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość 
 

 Imię i nazwisko ojca: ……………………………………………………………………………. 

telefon: ………………………………………., e-mail: ……………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………………………………………..... 
 ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość 
 

Adnotacje rejestracyjne (wypełnia szkoła) 

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia 

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

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: …………………………………..………………… 

  

   

 

   

      

        

           

   

   

 

   

     



 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW  

DO CELÓW REKRUTACJI UCZNIÓW 
Obowiązek informacyjny 

 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli 
ich przetwarzania w oparciu o 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 

 
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie z siedzibą 

w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761-064 jest administratorem Pani/Pana 
danych osobowych. 
 

2. Inspektorem ochrony danych w szkole jest Magdalena Dubiel 
e- mail: inspektorsp2@onet.pl, tel. 17 2761-064. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dzieci do szkoły i spełnienia w tym zakresie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
 

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych (RODO) , Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być pracownicy administratora, podmioty współpracujące 
z administratorem na podstawie umów powierzenia w celu realizacji procesu rekrutacji, organy państwowe, 
którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 
Dane kandydatów nieprzyjętych, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 
wyrokiem sądu. 
 

7. Szkoła nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem). 
 

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Szkoła Podstawowa Nr 2 jako administrator danych, przetwarza je w sposób 
naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma 
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

10. Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci/dziecka jest 
warunkiem uwzględnienia kandydatury przez Szkołę w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości aplikowania do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzyżowie. 
 

11. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
też poddawane procesowi profilowania. 

 
 

…………………………………  ………………………………………….  ……………………………………….. 
data   podpis matki/opiekunki prawnej  podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


