
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/ 2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

 
………………………………………………………………………………….. 
imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

 
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

ROK SZKOLNY …………… /……………. 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców: 

1. Imię/imiona kandydata 
 

2. Nazwisko kandydata 
 

3. Data urodzenia kandydata 
 
 

4. 

PESEL kandydata 
(w przypadku braku PESEL podać serię i nr 
paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

5. 

Nazwa szkoły podstawowej znajdującej się 
w obwodzie określonym do spełniania 
obowiązku szkolnego  
(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

6. 
Nazwa szkoły, do której dziecko ma 
najbliższą odległość z miejsca zamieszkania 

 

7. 
Imię/imiona i nazwiska 
rodziców/opiekunów prawnych  kandydata 

Matki 
(opiekuna prawnego) 

 
 

Ojca 
(opiekuna prawnego) 

 

8. 

Adres zamieszkania 
kandydata i jego rodziców, 
numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej 

Kandydata Matki Ojca 

Kod pocztowy  
 

  

Miejscowość  
 

  

Ulica  
 

  

Numer domu/mieszkania  
 

  

Numer telefonu  
(dot. rodziców) 

   

Adres poczty elektronicznej 
(dot. rodziców) 

   

 

Wypełnia szkoła 

Data wpływu  

Nr ewidencyjny  



II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół 
podstawowych ( SP Motycz,  SP w Radawiec Duży, SP w Konopnica, SP w Zemborzyce Tereszyńskie,  SP 
w Stasin) 

1. Pierwszy wybór: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły 

2. Drugi wybór: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły 

3. Trzeci wybór: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

nazwa szkoły 
 

III. Informacje ostanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (na 
podstawie  art. 155 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w celu zapewnienia dziecku 
podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. 

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

IV. Informacje dodatkowe 

 

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi do 3 km  
powyżej 3 

km 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii (informacja 

niezbędna do ustalenia planu lekcji oraz pracy świetlicy szkolnej) tak  nie  

Dziecko będzie zgłoszone do świetlicy szkolnej (informacja 

niezbędna do ustalenia planu lekcji oraz pracy świetlicy szkolnej) tak nie 

Dziecko będzie korzystało z obiadów 
tak nie 

 
 

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) 

http://www.motycz.eu/


OŚWIADCZENIE: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”. 

 

Oświadczamy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy 10.05.2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka …………………………………................................................................. 

                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Motyczu w związku z procesem rekrutacji oraz realizacją celów 

statutowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

 

 

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

                                                 (czytelny podpis) 

KARTA INFORMACYJNA 
dotyczy bezpośredniego zbierania danych  

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 (RODO) 

informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu z 

siedzibą Motycz 33, 21-030 Motycz, tel. 815031006, adres e-mail: sekretariat@motycz.eu  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Szkoła 

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

3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody  – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. W każdej chwili przysługuje Panu/i 

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.  

5. Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji 

celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole 

Podstawowej im. Wincentego Witosa. Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w Motyczu. 

6. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa  – zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli 

przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg 

ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. 

Wincentego Witosa  w Motyczu. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

9. Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

10. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

11. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

12. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

13. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

14. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu 

dostępny jest do wglądu sekretariacie szkoły. 

  



DECYZJA 

KOMISJI REKRUTACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W  MOTYCZU 

 

A Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu   ....................................  rozpatrzyła wniosek / 

odrzuciła wniosek z powodu* 

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

 

o przyjęcie dziecka.............................................................................................................................................................. 
                                                                  Imię i nazwisko dziecka 

 

do w Szkoły Podstawowej w Motyczu. 

oraz zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* dziecka do przyjęcia z  powodu 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
            Podpisy członków Komisji:                                                                                                     Podpis przewodniczącego Komisji: 

1. ...................................................                                                                

2. ................................................... 

3. ………………………………………………… 

 

B. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu   ..............................................  przyjęła dziecko / nie 

przyjęła dziecka * ……………………………………………………………………..…………….... z powodu  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
                                                                               imię i nazwisko dziecka 
 
            Podpisy członków Komisji:                                                                                                    Podpis przewodniczącego Komisji: 

1. ...................................................                                                                 

2. ................................................... 

3. ……………………………………………….. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 
 


