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WNIOSEK O PRZYJECIE DO KLASY PIERWSZEJ/ODDZIAŁU ROCZNEGO 

PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. W. JĘDRZEJEWICZA  

W PŁOŃSKU 

 

CZĘŚĆ  A  

 

……………………………………………………………………………………. 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka 

 

…………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia  

 

……………………………………………………………………………………. 

Miejsce zameldowania na pobyt stały 

 

……………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania  

 

…………………………………………………………………………………….. 

PESEL dziecka 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Szkoła obwodowa 

 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 
Imię i nazwisko   
Miejsce zamieszkania   
Telefon kontaktowy    
Adres e-mail   

Oświadczenie 
1. Zobowiązuję się do podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej 

informacjach. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że jesteśmy zobowiązani do wypełnienia części A  umieszczonej na 

drugiej stronie. 

3. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie fałszywych danych. 

Data wypełnienia: 

 

Podpis matki/opiekunki prawnej: 

 

Podpis ojca/opiekuna prawnego: 
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CZĘŚĆ B                                                                                                                                                         

Wykaz kryteriów naboru  dzieci do klasy pierwszej / oddziału rocznego przygotowania 

przedszkolnego                      

 

KRYTERIUM DOKUMENTY Właściwe kryterium 

proszę zaznaczyć 

znakiem „X” 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 

szkolny w tej samej szkole; 

 

Dane potwierdza Dyrektor 

Szkoły na podstawie 

dokumentacji będącej  

w posiadaniu szkoły. 

 

Osoby wspierające rodziców w opiece nad 

dzieckiem lub dziadkowie kandydata 

opiekujący się nim, zamieszkują w pobliżu 

obwodu szkoły. 

Oświadczenie 

rodzica/prawnego 

opiekuna 

 

Kandydat spełnia obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego w danej 

szkole. 

Dane potwierdza Dyrektor 

Szkoły na podstawie 

dokumentacji będącej  

w posiadaniu szkoły. 

 

Odległość od miejsca zamieszkania dziecka 

do szkoły, w której składany jest wniosek 

jest mniejsza niż odległość do szkoły 

obwodowej. 

Dane potwierdza Dyrektor 

Szkoły na podstawie 

dokumentacji będącej  

w posiadaniu szkoły. 

 

 

 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych. 

 

 

 

    .………………                                                       …………………………. 
                  data                                                                                                           podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 
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W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2 

im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, informujemy:  

  
1. Administratorem  danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 

Walerego Jędrzejewicza (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szkolna 30, 09-100 Płońsk. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Szkolna 30, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: szkolapodnr.2@wp.pl   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Pani/Pana dziecka dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o  

zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z rekrutacją do szkoły oraz realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z 

innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, 

przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach 

informacyjnych, w klasach), udziału w egzaminach. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji    

międzynarodowej.   

7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa: organom kontrolnym, 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organowi prowadzącemu, innym urzędom oraz na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania, m.in. wydawnictwom, ubezpieczycielom.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki 

dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, 

będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

 ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu w

obec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych.  

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, 

koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje 

wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych:  

  

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego.  

  

  

……………………………………………………………………………  

/data//podpis/ 



 

4 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2 

im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, informujemy:  

  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego 

Jędrzejewicza (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szkolna 30, 09-100 Płońsk.    

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Szkolna 30, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: szkolapodnr.2@wp.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę  

osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z rekrutacją do szkoły oraz realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji    

międzynarodowej.   

7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa: organom kontrolny, 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organowi prowadzącemu, innym urzędom oraz na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki 

dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, 

będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

 ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu w

obec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych.  

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, 

koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje 

wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

Zgoda na przetwarzanie danych:  

  

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

  

  

……………………………………………………………………………  

/data//podpis/  
  

 

                         


