
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2019/2020  
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu  

Z dnia 17 stycznia 2020 roku 

 

 KARTA ZAPISU DZIECKA  NA ROK SZKOLNY  

………..…./……………… 

do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu 

 

I. DANE DZIECKA 
 

Dane osobowe kandydata 

Nazwisko i imię: 

Data i miejsce urodzenia: 

Nr PESEL: 

Adres zamieszkania kandydata 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres: 

Adres zameldowania kandydata 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres: 
 

II. DANE RODZICÓW 
 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego* 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres: 

Telefon: 
 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej* 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres: 

Telefon: 

* Niepotrzebne skreślić 
 

III.  INNE INFORMACJE  
 

Dziecko będzie uczęszczało do 

świetlicy szkolnej 

Tak Nie 

Dziecko będzie korzystało z obiadów 

w stołówce szkolnej 

Tak  Nie 

Odległość dziecka ze szkoły do 

miejsca zamieszkania wynosi 

 

Czy dziecko będzie korzystało ze 

zwrotu kosztów dojazdu? 

Tak Nie 

Inne informacje (zastrzeżenia 

zdrowotne, informacje ważne dla 

zdrowia, rozwoju i bezpieczeństwa 

ucznia) 
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IV. DZIECKO JEST: 

□ z obwodu szkoły podstawowej 

□ spoza obwodu ( proszę podać nazwę i adres szkoły obwodowej) …………………………………………......... 

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

........................................................................................................................................................................... 
Informacja jest niezbędna w celu przesyłania informacji do szkół obwodowych o realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko 

 

OŚWIADCZENIE: 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałam (em) się z procedurami, regulaminami i kryteriami tworzenia klas I oraz ze statutem szkoły oraz zobowiązuję 

się do postępowania zgodnego z ich ustaleniami. (statut szkoły dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły www.motycz.eu). 

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnianie wizerunku oraz informacji o osiągnięciach mojego dziecka* 

na stronie internetowej szkoły, dla celów informacyjno – promocyjnych. 

3. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na kontrolę czystości dziecka prowadzoną przez pielęgniarkę szkolną. 

4. Moje dziecko będzie uczestniczyło*/ nie będzie uczestniczyło* w zajęciach religii rzymsko – katolickiej. 

 

         Motycz, dnia…………………… …………………………………… 

                                                              (czytelny podpis) 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji  do Szkoły Podstawowej 

im. Wincentego Witosa w Motyczu w roku szkolnym 2020/2021 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu, Motycz 33, 21-030 Motycz;  

2. Cel przetwarzania danych osobowych:  

a. rekrutacja dzieci do szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.  

b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego;  

3. Podstawa prawna przetwarzania:  

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.),  

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów.. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:  

a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do Szkoły przez okres uczęszczania;  

b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do Szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.  

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  

6. Mają Państwo prawo do:  żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), sprostowania i uzupełnienia 

danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO), usunięcia danych przetwarzanych, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO), wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).  

7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, 

a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

 
 

            Motycz , dnia…………………… …………………………………… 

                                                                   (czytelny podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
Karta wpłynęła dnia ................................................. 

 

 

Przyjął: ........................................................ 

            (podpis pracownika szkoły) 

 

 

http://www.motycz.eu/

