
Szkoła Podstawowa  

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 w Klewie 

Klew 38, 26-330 Żarnów 

tel. 44 757 87 71 , 44 757 87 03 

e-mail: spklew@op.pl 

NIP: 768-16-12-818 REGON:590297572 

 

 

 

Wniosek o kontynuowanie edukacji w klasie I 

w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie                                                      

w roku szkolnym 2022/2023 

  

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Drugie imię dziecka  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres miejsca zamieszkania  
 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonów kontaktowych  
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonów kontaktowych  
 

3. Informacje dodatkowe: 

Odległość od miejsca zamieszkania wynosi 

 do 3 km 

 powyżej 3 km 

 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii 

 Tak 

 Nie 

4. Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie) 

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

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

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

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

 

mailto:spklew@op.pl


 

5. Deklaracje i oświadczenia: 

1) Deklaruję kontynuowanie edukacji mojego dziecka w klasie I w Szkole Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Klewie w roku szkolnym 2022/2023. 

2) Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym1.  

 

 

Klew, dnia ………………………             …….…………………………………………. 

         czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

6. Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły 

 
 

Data: .........................................................................   .......................................................... 
 

(podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1444ze zm.) – kto, składając zeznanie mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja 
prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 



 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Klewie.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez                  

e-mail spklew@op.pl.  

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej                       

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie, na podstawie art 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. 

w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy                              

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.). 

4. 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. 

5. Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez 

okres jednego roku. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych Jeżeli została udzielona zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej odwołaniem. 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 

Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa                      

w rekrutacji. 

 

 

 

Klew, dn. ………………………………………….    …….………………………………..……………. 

              czytelny podpis rodzica/opiekuna 


