
………………………………….                                                                               ………………………………. 
pieczęć przedszkola/szkoły                                                                                        data złożenia wniosku  

(wypełnia dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej) 
 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  
W TYLMANOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

(Wypełnid drukowanymi literami) 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL            

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamośd 

 

Imię (imiona)   

Nazwisko  Data i miejsce 

urodzenia 

 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowośd  

Ulica  Nr domu  

Kod pocztowy    

 

DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ  

Opiekun  
(niepotrzebne skreślid) 

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił 

informacji 

Imię  Nazwisko  

Drugie imię    

 

Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowośd  

Ulica  Nr domu  

Kod pocztowy    

 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon stacjonarny i komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  



 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślid) 

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji 

Imię  Nazwisko  

Drugie imię    

 

Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowośd  

Ulica  Nr domu  

Kod pocztowy    

 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon stacjonarny i komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  

 
Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. (Zgodnie z art. 
233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) 
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 27 kwietnia 2016 r. o  
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
 

Data i podpis matki/opiekunki prawnej Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Pouczenie  

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL)w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego z  siedzibą w Tylmanowej wprowadza się określone regulacje opisane w 

poniższej klauzuli informacyjnej:     

 

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci - uczniów naszej Szkoły jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego z  
siedzibą w Tylmanowej, tel: 18 2625006, email: sp.twardowski@wp.pl. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole,  możliwy jest pod numerem tel. 18 2625006 lub adresem email : sp.twardowski@wp.pl. 

3. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci- uczniów naszej Szkoły będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o 
ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce. 

4. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci - uczniów naszej Szkoły przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 

Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Krakowie. 

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

6.  Państwu oraz Państwa dzieciom- uczniom naszej Szkoły przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 


