
WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO  KL.  ………….                                                      

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 3  im.BOLESŁAWA  KRZYWOUSTEGO                                                

W  SOCHACZEWIE  ul. PREZYDENTA  RYSZARDA  KACZOROWSKIEGO 5                                                  

ROK  SZKOLNY   …………………………… 

DANE  DZIECKA 

Nazwisko  

Pierwsze imię  

Drugie imię  

Data urodzenia   -   -      

Miejsce urodzenia  

PESEL            

Adres zameldowania  

Adres zamieszkania  

Szkoła podstawowa, do której dziecko 
powinno uczęszczać/uczęszczało 

 

Rodzeństwo dziecka                                                       
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie 

 

DANE  MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

DANE  OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

 

Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu / szkole                 

(podać dokładny adres):  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

Sochaczew, dnia …………………………………..    

Podpis MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI …………………………………………………. 

Podpis OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA ………………………………………………… 

Decyzja DYREKTORA …………………………………………………………………………. 



 

 

Klauzula informacyjna  dot. art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły 

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława 

Krzywoustego, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew 

Inspektor ochrony danych: Joanna Grajczak, e-mail sp3podst@op.pl, Tel 0 46 862 24 61 

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola/ rekrutacja uczniów do szkoły/ 

realizacja obowiązku szkolnego  

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo oświatowe Dz.U.z 2018r. Poz 966 

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji  

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

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w 

art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), 

prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  

 

Imię i Nazwisko dziecka............................................................  

 

 

 

        ........................................................... 
(podpis rodziców/opiekunów  prawnych) 

 

mailto:sp3podst@op.pl

