
ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

Proszę o przyjęcie mojego syna/mojej córki w roku szkolnym …………………… do klasy …….  
I. PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

DANE O DZIECKU: 

NAZWISKO  

PIERWSZE IMIĘ  

DRUGIE IMIĘ  

DATA URODZENIA  

MIEJSCE URODZENIA  

PESEL  

ADRES ZAMELDOWANIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

DANE O RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH:* 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI  

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON KONTAKTOWY /  

E-MAIL MATKI 

 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON KONTAKTOWY /  

E-MAIL OJCA 

 

 
Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej? TAK/NIE*Jeśli tak to w jakich godzinach…………… 

Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci, których obydwoje rodziców/prawnych opiekunów jest 

pracujących, w przypadku rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – jednego rodzica/prawnego 

opiekuna pracującego.  

II. KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzania rekrutacji uczniów 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: 

„RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a 

także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 8 im. S. Żeromskiego  

z siedzibą : 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Podjazdowa 21 tel./fax 41 25-20-620,  adres  email: 

sekretariat@sp8skarzysko.pl które jest reprezentowane  przez Dyrektora Szkoły 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną sekretariat@sp8skarzysko.pl 

pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania rekrutacji uczniów 

2) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym  do spełnienia celu,  tj. 

przeprowadzania rekrutacji uczniów, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 

prawa. 

3) Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie  

w celach archiwalnych. Okres przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym wynika  

z  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który Szkoła zobowiązana jest stosować na mocy ustawy   

z dnia 14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) na podstawie art. 6 ust.1 li. e1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

b) na podstawie Art. 149- 151 - Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz,U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.), 

c) Rozporządzenie MEN z dnia 29.08. 2014r.  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawcze 
 

4. Okres przechowywania dokumentacji 

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

tj. przeprowadzania rekrutacji uczniów, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie przepisów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, jednolity 

rzeczowy wykazów akt ).  

5. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo : 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, 

2)  prawo ich sprostowania, 

3)  usunięcia,  

4) ograniczenia przetwarzania,  

5) prawo do przenoszenia danych,  

6) prawo wniesienia sprzeciwu. 

(Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają 

zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art.20 i art. 21 Rozporządzenia UE) 

7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym2 (wynikającym z 

przepisów prawa, wskazanych w pkt. 3 klauzuli) / dobrowolne3. Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania będzie  brak możliwości realizacji celu, 

czyli przeprowadzania rekrutacji uczniów. 
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych osobowych dziecka, 

których administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Podjazdowej 21 w Skarżysku- Kamiennej, zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych oraz na umieszczenie wizerunku  i danych podstawowych (imię nazwisko, klasa) 

na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych prowadzonych przez szkołę oraz w mediach lokalnych. 

Wyrażam  zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w sprawdzianach wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych 

przez szkołę, konkursach, zawodach. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (z Art. 233 K.K. Dz. U. 2016, poz 1137) 

oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

 

Data zapisu..............................     ........................................... 
         (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

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

(data i podpis osoby przyjmującej kartę zapisu – wypełnia szkoła)  

                                                 
1 Art.6 RODO, czyli a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, b) przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą; c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą 

lub innej osoby; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  NALEŻY DOSTOSOWAĆ!! 
2 Ustawowy – Kiedy wynika z ustawy 
3 Kiedy jest zgoda osoby na przetwarzanie jej danych  



Wypełnia tylko rodzic dziecka, które zamieszkuje poza obwodem szkoły 
  

Informacje potrzebne do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8  

w Skarżysku- Kamiennej 

 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................. 

 

Data ur. ......................................................... 

 

Lp. Kryterium Spełnione 

kryterium 

Tak/Nie 

1. W Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej obowiązek 

szkolny spełnia rodzeństwo ucznia 

 

2. Kandydat zamieszkały na terenie gminy Skarżysko-Kamienna  

3. Liczba uczniów  

w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów 

 

4. Droga kandydata do szkoły, do której kandydat się ubiega, jest 

krótsza niż do szkoły obwodowej 

 

 

 

Data zapisu..............................     ........................................... 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

........................................................................ 
(data i podpis osoby przyjmującej kartę zapisu - wypełnia szkoła) 

 

 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, spoza obwodu SP 8  

 

Oświadczenie rodzica 

 

Potwierdzam wolę przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w  

Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym ...................... mojego dziecka  

.................................................. ur. .................................………….. 
 

 

 

Data zapisu.............................     ........................................... 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

........................................................................ 
(data i podpis osoby przyjmującej kartę zapisu - wypełnia szkoła) 


