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Klasy IV - VIII 

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY ……………………………  
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LADY SUE RYDER W WOLI BATORSKIEJ  

działającej pod adresem: os. Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice  
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego syna/córki: 
 
 Imię/imiona:     Nazwisko: 

 

 

Do klasy …………………………… Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder. 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL            

IMIĘ  

NAZWISKO  DATA 
URODZENIA  

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Gmina  Miejscowość  

Powiat  Ulica  

Województwo  Nr domu/ 
mieszkania  

Kod pocztowy  Dzielnica  

ADRES ZAMELDOWANIA – (uzupełnić w przypadku jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
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Gmina  Miejscowość  

Powiat  Ulica  

Województwo  Nr domu/ 
mieszkania  

Kod pocztowy  Dzielnica  

 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE   (skreślić nieprawidłowe) 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu na niepełnosprawność wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, 
słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi) 

 
TAK 

 
NIE 

Dziecko stara się o przyjęcie do klasy sportowej 
(ze zwiększoną ilością zajęć wychowania 
fizycznego) 

TAK NIE 

 
Zainteresowania, potrzeby i osiągnięcia dziecka/inne uwagi rodzica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………………   ………………………………………………………… 
     (podpis matki lub opiekunki prawnej)          (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 
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DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) Rodzic / Opiekun prawny 

IMIĘ  NAZWISKO  

DRUGIE IMIĘ   

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ (jeżeli jest inny niż dziecka) 

Gmina  Miejscowość  

Powiat  Ulica  

Województwo  Nr domu/ 
mieszkania  

Kod pocztowy  Dzielnica  

DANE KONTAKTOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon kontaktowy  

Adres e - mail  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) Rodzic / Opiekun prawny 

IMIĘ  NAZWISKO  

DRUGIE IMIĘ   

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO (jeżeli jest inny niż dziecka) 

Gmina  Miejscowość  

Powiat  Ulica  

Województwo  Nr domu/ 
mieszkania  

Kod pocztowy  Dzielnica  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy  

Adres e - mail  
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Rodzice umożliwiają dziecku udział w próbie sprawności fizycznej. 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w testach sprawnościowych przed 
rozpoczęciem nauki w klasie sportowej  
(o zwiększonej ilości zajęć wychowania fizycznego) 

TAK NIE 

 
Do podania należy dołączyć (jeśli występuje): 

1. Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku kandydata do 
klasy sportowej. (Stosowne orzeczenie może być dostarczone w późniejszym terminie, przed 
rozpoczęciem roku szkolnego). 

2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
 

 
Klauzula informacyjna 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych 
Pani/Pana i dziecka we wniosku, a także w załącznikach do wniosku, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue 
Ryder,  tel.: 570-455-075, email: szkola@sueryder.pl 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy: iodo@sueryder.pl. 
3. Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do placówki. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z Ustawą prawo oświatowe (j.t. Dz. U. 
2018 poz. 996). 

5. Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej na podstawie upoważnienia i oświadczenia o 
poufności  

6. Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przebywania w Placówce, a następnie przez okres 5 lat w 
celach archiwalnych. Dane osób nieprzyjętych przechowywane będą przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora 
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem 
- następnie przez okres 5 lat dla celów archiwalnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia. 
9. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem ustawowym. 
10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
 
 
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej informacji. Oświadczam, ze podane dane 
są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 
 
Miejscowość/ data …………………………………………………………  Miejscowość/ data ……………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………………   ………………………………………………………………………… 
     (podpis matki lub opiekunki prawnej)          (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 


