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DATA WPŁYWU WNIOSKU:.................................. 
 
 
 
 
 

DYREKTOR  

                                                                           PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

                                                 W GORAJCU 

 
 
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka  
do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu 
na rok szkolny 2023/2024 

 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA (prosimy wypełnić WIELKIMI LITERAMI) 

Nazwisko  

Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

 

             PESEL 
 

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

 

Adres zameldowania na pobyt 
stały 

 

Adres zamieszkania  

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW 

DANE MATKI 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 
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DANE OJCA 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 
 

Telefon kontaktowy 
Adres poczty elektronicznej 

 

 
Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,  
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych  

z rekrutacją do szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 
Czytelny podpis matki: 
 
 
 ..................................................... 

                                      Czytelny podpis ojca: 
 
 
                                  ..................................................    

 
ZAŁĄCZNIK do wniosku o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego 

 
III.  INNE INFORMACJE O DZIECKU. Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie wydane 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, opinie/orzeczenia lekarskie 
…………………………………………………………………………………….......................…… 
………………………………………………………………………………………........................… 
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania 
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły - uznane przez 
niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka - proszę 
zaznaczyć krzyżykiem.  

 
tak 

  
nie 

 
Problemy zdrowotne, zalecenia lekarskie (wskazać jakie) 

 

 
tak 

  
nie 

 
Potrzeba szczególnej opieki (wskazać jaka) 

 

 
tak 

  
nie 

 
Deklaracja woli uczestnictwa w nauce religii – zaznaczyć 
właściwe 
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Prosimy o podanie jeszcze innych informacji o dziecku, które uważają Państwo za ważne,  
dla sprawowania jak najlepszej opieki nad nim: 

 
1. Wyrażam zgodę na wyjścia dziecka poza teren szkoły (w ramach zajęć) 

Tak 

Nie 
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie informacji i fotografii mojego syna/córki 

związanych z działalnością szkolną (np. tablica informacyjna, kronika szkolna, strona 

internetowa szkoły, prasa) 

Tak 

Nie 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych syna/córki do celów 

opieki medycznej prowadzonej przez NZOZ - Ośrodek Zdrowia w Gorajcu 

Tak  

Nie 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką zdrowotną, w tym na 

prowadzenie profilaktycznych przeglądów, przez pielęgniarkę w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu (w odosobnionym 

pomieszczeniu) 

Tak 

Nie 
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celu 

ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczenia w czasie wycieczek szkolnych. 

Tak 

Nie 
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Uwagi: do odbioru dziecka ze szkoły mogą być upoważnione osoby dorosłe.  

Upoważniam do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego: 

 

……………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa 

 

……………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa 

 

……………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa 

 
……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa 
 

 
Gorajec, dnia ........................................... 

 
 
 

Czytelny podpis matki: 
 
 

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

Czytelny podpis ojca: 
 
 

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

Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego 

 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2022/2023 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu z dnia 28 lutego 2023 r.  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  

na przyjęcie………………………………………………………………………….......................…... 

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. 

 
 

………..………....…………………. 
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 
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Klauzula informacyjna – ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu, Gorajec–Stara Wieś 114, 22-463 Radecznica. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu, Gorajec–Stara Wieś 114, 22-463 Radecznica, e-mail: 
rodo@gptogatus.pl 

3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych 
pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku 
prawnego wynikającego z Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2230) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora 
danych. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą w szczególności: Gmina Radecznica, Kuratorium Oświaty  
w Lublinie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, SIO Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

5. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do 
zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia 
obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane. 

6. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do 
wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  
2016 r. 

8. Zgodnie z obowiązującym prawem Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Gorajcu NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie  
i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców  
(np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich 
zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby 
wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody 
rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka. 

 

......................................................................  
           Data i czytelny podpis matki 

               ................................................................     
                           Data i czytelny podpis ojca 

 


