
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2023 
(dotyczy dzieci potwierdzających uczęszczanie do klasy pierwszej szkoły obwodowej) 

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka jest szkołą obwodową. 

Nazwa szkoły* Adres szkoły* 

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imiona:*  Nazwisko:*  

PESEL*            

Data urodzenia*  
dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

   K                                M 
płeć – otocz kółkiem 

Kraj urodzenia  Miejsce urodzenia  

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:  

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KANDYDATA I RODZICÓW KANDYDATA 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo*  Ulica  

Powiat*  Nr budynku*  Nr lokalu  

Gmina*  Kod pocztowy*  

Miejscowość*  Poczta*  

Adres zameldowania kandydata/ Adres szkoły rejonowej zgodnie z zameldowaniem 

  

 

 (W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   

Adresy zamieszkania rodziców – *proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne. 

Kraj*   

Województwo*   

Powiat*   

Gmina*   

Miejscowość*   

Ulica*   

Nr budynku* / Nr lokalu*   

Kod pocztowy*/ Poczta*   
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
Zgodnie z zapisami art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), do zgłoszenia dołącza się oświadczenie 
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 



Pouczenie 
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej im. 
Cypriana Godebskiego w Raszynie na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) 

Obowiązek informacyjny dla procesu naboru do Szkoły Podstawowej w Raszynie im. C. Godebskiego 
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że: 
1) Administratorami danych osobowych zawartych w składanym zgłoszeniu oraz załącznikach jest Szkoła Podstawowa im. Cypriana 
Godebskiego w Raszynie, ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn zwana dalej szkołą, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły. 
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w siedzibie Szkoły, tj. ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn, tradycyjną formą na adres placówki, 
przy użyciu poczty elektronicznej iod@spraszyn.pl, *Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych służą wyłącznie do kontaktu w 
sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela 
informacji dotyczących przebiegu procesu przyjęcia dzieci obwodowych, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie 
zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji. 
3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 
4) Odbiorcami danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu mogą być: organ prowadzący szkołę, organy administracji 
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6) Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły, będą przechowywane przez okres określony na 
podstawie zapisów art. 160 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)  
7) Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
8) W ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły, dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) 
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną 
podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia 
danych na podstawie art. 20 RODO. 
9) Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO; *Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania 
danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu przyjęcia dziecka, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa 
oświatowego. 
10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

 
………………………..................      …………………………..………….. 
  podpis matki/opiekunki prawnej          podpis ojca/opiekuna prawnego 

INNE INFORMACJE O DZIECKU 
(dodatkowe informacje przekazywane są dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe)  

Zaznacz otaczając kółkiem lub napisz dodatkowe informacje.  

Kandydat planuje korzystanie z zajęć świetlicowych:             TAK   NIE  

Kandydat posiada opinię pedagogiczno-psychologiczną:    TAK   NIE 

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  TAK       NIE  
Informacja dotyczy cudzoziemców lub dzieci nieznających języka polskiego: 

Kandydat komunikuje się w języku polskim w stopniu:   DOBRYM      SŁABO       NIE ZNA 

Kandydat posiada obywatelstwo …………………………………….. 

Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

…………..…………………., dnia ………………………. 

………………………..................      …………………………..………….. 
    podpis matki/opiekunki prawnej           podpis ojca/opiekuna prawnego 

mailto:iod@spraszyn.pl

