
Strona 1 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 
W OBWODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO 

STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2022/2023 

  
Rejestracja zgłoszenia o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców w terminach określonych  
w harmonogramie. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy złożyć w obwodowej szkole podstawowej. 
 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL*            

W przypadku braku numeru PESEL -  seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość  

Imię*  

Nazwisko*  Data urodzenia*  
 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 
niepełnosprawność wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną  
(dot. dzieci: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w 
tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi) 
 

art. 127 ust. 4 i 14 ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 i § 2 ust. 1 
pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1309, z późn. zm.)  

TAK NIE  

 

SZKOŁA OBWODOWA/GRUPA REKRUTACYJNA  

LP Szkoła  

1. 

Szkoła – grupa rekrutacyjna, dzielnica, adres, dane kontaktowe (telefon, mail) 

 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) 

Rodzic/Opiekun prawny 

*Imię  *Nazwisko  
 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) 

Rodzic/Opiekun prawny 

*Imię  *Nazwisko  
 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe 
 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

  

  

...............................................................       ............................................................ 

(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                   (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 



Strona 2 

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do klasy I szkoły podstawowej obwodowej 

na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. 

zm.)  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że: 

 

1) administratorem danych osobowych zawartych w składanym zgłoszeniu jest szkoła obwodowa wskazana przez rodziców kandydata w 

zgłoszeniu (dane kontaktowe szkoły znajdują się na pierwszej stronie zgłoszenia, w części zatytułowanej: SZKOŁA OBWODOWA/GRUPA 

REKRUTACYJNA), 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w szkole obwodowej możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych wskazanych przez szkołę 

na pierwszej stronie zgłoszenia, w części zatytułowanej: SZKOŁA OBWODOWA/GRUPA REKRUTACYJNA,  

3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły 

obwodowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,  

4) odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający usługi 

i przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, 

6) dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą przechowywane przez okres określony na 

podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

164, z późn. zm.), 

7) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych 

jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,  

8) w ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż 

jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 9 ust. 2 lit. g RODO nie przysługuje 

prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

9) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych 

narusza przepisy RODO, 

10) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Strona 3 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA1 

 

 

 

Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata: 

 

........................................................................................................................... 

 

 

Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata: 

  

........................................................................................................................... 

 

 

Miejsce zamieszkania kandydata: 

  

........................................................................................................................... 

 

  

 

 

  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (zgodnie z treścią art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 

  

  

  

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

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej                                                                               Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

  

  

  

  

 

 

 

 

1Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu 

zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 
  


