
 

………………………………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

 

…………………………………..……………………. 
Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZEPINIE 

W ROKU SKOLNYM 2022/2023  

DZIECKA MIESZKAJĄCEGO POZA OBWODEM SZKOŁY 
 I Dane osobowe kandydata i rodziców 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce  urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów  kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Miejsce zamieszkania  rodziców/prawnych 

opiekunów i kandydata  

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, numer domu/mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata  

 

Matki Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

II. Informacja dodatkowa o dziecku 

1. Orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (niewłaściwe skreślić): TAK        NIE 

2. Orzeczenie o niepełnosprawności (niewłaściwe skreślić):   TAK      NIE   

3. Dodatkowe informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka, sytuacji 

rodzinnej ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4. Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniał obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego …………………………………………………………………………………………………. 

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

5. Jeżeli dziecko nie jest zameldowane na terenie gminy Rzepin, proszę podać nazwę i adres szkoły 

obwodowej 

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

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

6. Dane do rekrutacji 
 Niewłaściwe skreślić Jeżeli TAK należy podać informację 

Czy jedno z rodziców/prawnych 

opiekunów pracuje w Rzepinie? 

TAK NIE  

Czy rodzeństwo uczęszcza                     

do przedszkola/szkoły w Rzepinie? 

TAK NIE  

Czy dziecko wychowywane jest            

w rodzinie niepełnej? 

TAK NIE  

Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 
prowadzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) i ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie. 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

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

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych                    
z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.oochronie danych osobowych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

Załączniki do wniosku: ………………………………………………………………………………………...................................... 

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

 

 
……………..……………………………………                                        ………………………………………………………… 
                         Miejscowość, data                                                                                                               Czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata 



 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna postanowiła (niewłaściwe skreślić): 

 

a)przyjąć do szkoły    b)nie przyjąć do szkoły 

 

 

……………………………  …………………………..         ………………………………… 
         (miejscowość, data)                                                         (pieczątka szkoły)                                              (podpis przewodniczącego komisji) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki 

zarejestrowany podczas realizacji : konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych, w mediach: 

Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół w Rzepinie. 

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Zespole Szkół  

w Rzepinie, ul Wojska Polskiego 28 i 30.  

 

   Rzepin, dnia ……………………                                                                    ............................................................ 

                                                                                                         (podpis rodzica) 

  

ZGODA NA PRZETWARZNIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. 

UE L 119                  z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół   Szkół w Rzepinie, ul. Wojska 

Polskiego 28 i 30 moich danych osobowych  i mojego dziecka, które są zawarte w złożonym podaniu o przyjęcie do 

szkoły oraz  innych dokumentach dostarczonych przeze mnie do szkoły. Dostarczone dane mają być przetwarzane 

zgodnie z zadaniami wynikającymi z prawa oświatowego. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawienia. 

 

 

   Rzepin, dnia ……………………                                                           ............................................................ 

                                                                                             (podpis rodzica) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klauzula: 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informujemy:  

 

-Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Rzepinie reprezentowany przez Dyrektora, ul. Wojska 

Polskiego 28 i 30, 69-110 Rzepin, zsorzepin@wp.pl  

-Jeśli mają Państwo  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się  z Inspektorem 

Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

-Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz  na podstawie 

udzielonej zgody, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższym 

podaniu. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa powyżej  odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie 

podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania 

kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza, podania. Wniosek, 

formularz, podanie bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

 


