
Rekrutacja do Przedszkola w Szkole Podstawowej 
w Ogorzelczynie na rok szkolny 2021/2022

będzie trwała w dniach od 01.03.2021r. do 29.03.2021 r.
  

W związku z tym prosimy o pobranie niezbędnych
dokumentów ze szkoły lub ze strony internetowej.

Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora
szkoły  do dnia 29 marca 2021 r.

 
 

Rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej 
w Ogorzelczynie odbywa się w terminie 01.03.2021 r. do

29.03.2021 r.

 

 

  

Dokumenty do pobrania:

1.Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie  

2.Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie

3. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie

4. Oświadczenie rodzica .Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

                     

 



………………………………………………………………                                Ogorzelczyn, dnia …………………………………. 
………………………..…………………………………….

 (imię i nazwisko, adres wnioskodawcy

 tj. rodzica/opiekuna prawnego)

                                                                     WNIOSEK

 O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ w OGORZELCZYNIE

 Wnoszę o przyjęcie dziecka

 I. Dane dziecka:

 1. Nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………..

 2. Imiona dziecka ……………………………………………………………………………………………………………….

3. Data urodzenia……………………………………………………………………………. 

4. Miejsce urodzenia ……………………………… woj. ………………………………..

 5. PESEL …………………………………………………………………………………………….

 6. Adres zameldowania (stały) …………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………

 7. Adres zamieszkania dziecka 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 8. Odległość z domu do szkoły (w kilometrach) ……………………………………….

 9. Dziecko posiada (w przypadku posiadania – dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia)

 a) orzeczenie o niepełnosprawności – tak / nie *

 b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – tak / nie* 

10. Inne ważne informacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole …….
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………

 II. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów*

Matka / prawna opiekunka* Ojciec / prawny opiekun
1. Imię i nazwisko 
…………………………………………………………
………………………………………………………..

1. Imię i nazwisko 
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2.Adres zamieszkania
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2.Adres zamieszkania
……………………………………………………………
…………………………………………………………..

3. Adres do korespondencji
………………………………………………………….
………………………………………………………….

3.Adres do korespondencji
……………………………………………………………
……………………………………………………………

4.Telefon kontaktowy………………………………
 E-mail:

4. Telefon kontaktowy……………………………….
 E-mail:

 * niepotrzebne skreślić 



III. Kryteria kwalifikacyjne 

 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 dzieci i więcej) TAK/ NIE

 2. Dziecko niepełnosprawne TAK /NIE

 3. Niepełnosprawność rodzica dziecka TAK/ NIE 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka TAK/ NIE

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK/ NIE 

6. Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica TAK/ NIE

 7. Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej TAK /NIE 

 8. Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą pozarolniczą   
działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym TAK/ NIE* niepotrzebne skreślić

 9. Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym TAK/ NIE * niepotrzebne skreślić

 UWAGA !!! - Spełnione kryteria 1-7 mają wartość 3 punktów, 8 kryterium 10 pkt., 9 kryterium 6 pkt, 
niespełnione 0 pkt. - Punktację w pustych polach wpisuje Komisja Rekrutacyjna 

Do wniosku należy dołączyć: 

1)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

 3) orzeczenie o niepełnosprawności rodzica lub rodziców; 

4) w uzasadnionym przypadku zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka 

5) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem; 

6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

7) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/ca wydane przez pracodawcę; zaświadczenie z uczelni 
(szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
decyzja w sprawie podatku rolnego.

 Pouczenie: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 (data)                                       (podpis matki/op.prawnej)                        (podpis ojca/op.prawnego)

 Uwaga: Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka 
lub inny dokument potwierdzający dane osobowe dziecka 



IV. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 
zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz organizacją pracy i funkcjonowania 
szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 
poz. 1781). 

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

 (podpis matki/prawnej opiekunki)                      (podpis ojca / prawnego opiekuna)

2.Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Szkołę Podstawową w 
Ogorzelczynie wizerunku mojego dziecka do celów szkolnych, tj. publikacji zdjęć i filmów z 
uroczystości szkolnych i pozaszkolnych na szkolnej stronie WWW, na szkolnych tablicach 
informacyjnych, w kronice szkoły/ klasy.

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

 ( podpis matki/ prawnej opiekunki)                        (podpis ojca/ prawnego opiekuna)

      3.Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w lekcjach religii 

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

    ( podpis matki/ prawnej opiekunki)                                                 (podpis ojca/ prawnego opiekuna)

4.Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przeprowadzanie przez szkolną pielęgniarkę 
przeglądów higienicznych skóry i włosów mojego dziecka …………………………………………………………. 

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

(podpis matki/ prawnej opiekunki)                                 (podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 * niepotrzebne skreślić 

UWAGA! Oświadczenia są ważne bezterminowo. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka 
mają prawo do zmiany decyzji poprzez złożenie nowych oświadczeń. Ponadto mają 
obowiązek niezwłocznego informowania szkoły o każdej zmianie danych osobowych 
własnych lub dziecka oraz bieżącego aktualizowania telefonów kontaktowych 

                                



KLAUZULA NR 1 INFROMACYJNA DLA KANDYDATÓW

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła 
Podstawowa w Ogorzelczynie , Ogorzelczyn 3 ; 62-740 Tuliszków reprezentowanym przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie Jolantę Werkowską adres email: spogorzelczyn@wp.pl
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magdalena Potrzebowska tel. 63 279 17 77 
adres email: rodo@tuliszkow.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZECHOWYWANIA

cel przetwarzania podstawa prawa przetwarzania 
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nabór do 
szkoły/nabór lub 
kontynuacja 
wychowania 
przedszkolnego

przetwarzanie  niezbędne  jest  do  wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO)  -  polegającego  na
przyjęciu dziecka do szkoły/oddziału przeszkolnego

w zw.  Z  Ustawą  o  prawie  oświatowym,  Ustawą  o
systemie oświaty,  Ustawa o systemie oświaty oraz
Zarządzeniem nr 0050.9.2020 Burmistrza  Gminy i
Miasta Tuliszków z dnia 30 stycznia 2020 r.

zgodnie z Ustawa z
dnia 14 grudnia 2016

r.  o Prawo
Oświatowe  art. 160 

(tj.Dz.U z
2019r.poz.1148)

2) wizerunek dziecka Osoba,  której  dane  dotyczą  wyraziła  zgodę  na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej  liczbie określonych celów (art.6 ust.1
lit.a)-polegającą  na  umieszczeniu  wizerunku  na
stronach  internetowych,  w  prasie,  biuletynach
szkoły oraz instytucji podległej

zgodnie z Ustawa z
dnia 14 grudnia 2016

r.  o Prawo
Oświatowe  art. 160

(tj.Dz.U z
2019r.poz.1148) 

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak
dostawcy usług IT, System Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym obsługę kadrową 
i księgową oraz organom publicznym.

TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
5) wniesienie skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  koniecznie  do  udziału  w  procesie
rekrutacyjnym/kontynuacyjnym  oraz wymogiem ustawowym na mocy w/w przepisów Prawa
Oświatowego.  Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji  do
szkoły/rekrutacji lub kontynuacji wychowania przedszkolnego.

……………………………………………………………..                                              Ogorzelczyn, dnia…………………

 (imię i nazwisko, adres wnioskodawcy  tj. rodzica/opiekuna prawnego)

mailto:spogorzelczyn@wp.pl


ZGŁOSZENIE DZIECKA 
                    do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie

I. Dane dziecka:

1. Nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………….

2. Imiona dziecka …………………………………………………………………………………………………………….

3. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………….

4. Miejsce urodzenia ……………………………… woj. ………………………………………………………………

5. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Adres zameldowania (stały) …………………………………….………………………………………………….

7. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………………..

8. Odległość z domu do szkoły (w kilometrach) ……………………………………………………………….

9. Dziecko posiada (w przypadku posiadania – dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia)

a) orzeczenie o niepełnosprawności – tak / nie *

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – tak / nie*

10. Dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w ………………………………………...

11. Inne ważne informacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole  
……………………………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 II. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów*

Matka / prawna opiekunka* Ojciec / prawny opiekun
1. Imię i nazwisko 
…………………………………………………………
………………………………………………………..

1. Imię i nazwisko 
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2.Adres zamieszkania
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2.Adres zamieszkania
……………………………………………………………
…………………………………………………………..

3. Adres do korespondencji
………………………………………………………….
………………………………………………………….

3.Adres do korespondencji
……………………………………………………………
……………………………………………………………

4.Telefon kontaktowy………………………………
 E-mail:

4. Telefon kontaktowy……………………………….
 E-mail:

  * niepotrzebne skreślić 

Pouczenie: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia 

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

(data)                    (podpis matki/op.prawnej)                      (podpis ojca/op.prawnego) 

Uwaga: Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu odpis aktu urodzenia 
dziecka lub inny dokument potwierdzający dane osobowe dziecka 



III. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 
zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do szkoły 
podstawowej oraz organizacją pracy i funkcjonowania szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781).

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

       (podpis matki/prawnej opiekunki)                        (podpis ojca / prawnego opiekuna)

2. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Szkołę Podstawową

 w Ogorzelczynie wizerunku mojego dziecka do celów szkolnych, tj. publikacji zdjęć i filmów z 
uroczystości szkolnych i pozaszkolnych na szkolnej stronie WWW, na szkolnych tablicach 
informacyjnych, w kronice szkoły/ klasy

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

 ( podpis matki/ prawnej opiekunki)                         (podpis ojca/ prawnego opiekuna)

3. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w lekcjach religii 

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

     ( podpis matki/ prawnej opiekunki)        (podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

4. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przeprowadzanie przez szkolną pielęgniarkę 
przeglądów higienicznych skóry i włosów mojego dziecka

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

 (podpis matki/ prawnej opiekunki)              (podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 * niepotrzebne skreślić 

UWAGA! Oświadczenia są ważne bezterminowo. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka mają 
prawo do zmiany decyzji poprzez złożenie nowych oświadczeń. Ponadto mają obowiązek 
niezwłocznego informowania szkoły o każdej zmianie danych osobowych własnych lub dziecka
oraz bieżącego aktualizowania telefonów kontaktowych



KLAUZULA NR 1 INFROMACYJNA DLA KANDYDATÓW

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła 
Podstawowa w Ogorzelczynie , Ogorzelczyn 3 ; 62-740 Tuliszków reprezentowanym przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie Jolantę Werkowską adres email: spogorzelczyn@wp.pl
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magdalena Potrzebowska tel. 63 279 17 77 
adres email: rodo@tuliszkow.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZECHOWYWANIA

cel przetwarzania
podstawa prawa przetwarzania 

z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres

przetwarzania

1) nabór do 
szkoły/nabór lub 
kontynuacja 
wychowania 
przedszkolnego

przetwarzanie  niezbędne  jest  do  wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze  (art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO)  -
polegającego  na  przyjęciu  dziecka  do
szkoły/oddziału przeszkolnego
w zw. Z Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą
o systemie oświaty, Ustawa o systemie oświaty
oraz Zarządzeniem nr 0050.9.2020 Burmistrza
Gminy  i  Miasta  Tuliszków  z  dnia  30  stycznia
2020 r.

zgodnie z Ustawa z
dnia 14 grudnia

2016 r.  o Prawo
Oświatowe  art. 160

(tj.Dz.U z
2019r.poz.1148)

2) wizerunek 
dziecka

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w
jednym lub większej liczbie określonych celów
(art.6  ust.1  lit.a)-polegającą  na  umieszczeniu
wizerunku  na  stronach  internetowych,  w
prasie,  biuletynach  szkoły  oraz  instytucji
podległej

zgodnie z Ustawa z
dnia 14 grudnia

2016 r.  o Prawo
Oświatowe  art. 160

(tj.Dz.U z
2019r.poz.1148) 

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak
dostawcy usług IT, System Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym obsługę kadrową 
i księgową oraz organom publicznym.

TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
5) wniesienie skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  koniecznie  do  udziału  w  procesie
rekrutacyjnym/kontynuacyjnym  oraz wymogiem ustawowym na mocy w/w przepisów Prawa
Oświatowego.  Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji  do
szkoły/rekrutacji lub kontynuacji wychowania przedszkolnego.

                                                                                

mailto:spogorzelczyn@wp.pl


____________________________
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

___________________________

___________________________
adres do korespondencji Dyrektor Szkoły Podstawowej 
                                                                                                                           w Ogorzelczynie
 

                    DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

                                    W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OGORZELCZYNIE

Niniejszym deklaruję, że (imię i nazwisko dziecka)_______________________________________________ 

w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Przedszkolu

w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie

Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców (opiekunów). 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów).

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi.)
Imię (imiona) i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia dziecka

Nr PESEL dziecka,
(w przypadku braku PESEL, 
seria i nr paszportu, innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

inny dokument

Adres zamieszkania dziecka

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)
dziecka

matki ojca

Adres miejsca zamieszkania
rodziców (opiekunów) dziecka 
Adres poczty elektronicznej
rodziców (opiekunów) dziecka
Nr telefonu rodziców (opiekunów) dziecka

2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Inne istotne informacje sygnalizowane przez rodziców o stanie zdrowia, diecie i rozwoju 
dziecka ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-
wychowawczych, które rodzic chciałby w tym miejscu podać.

TAK                                             NIE 



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

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

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

3. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dzienna liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu______________________________  

od godz. _______________________do godz._________________________

________________________________
Data, podpis rodzica (opiekuna)

UWAGI
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) 
dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej lub danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego coroczne 
składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie 
wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia ………..



Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej 

w Ogorzelczynie na rok szkolny 2021/2022

I.Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów).

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi.)
Imię (imiona) i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia dziecka

Nr PESEL dziecka,
(w przypadku braku PESEL, 
seria i nr paszportu, innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

inny dokument

Adres zamieszkania dziecka

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)
dziecka

matki ojca

Adres miejsca zamieszkania
rodziców (opiekunów) dziecka 
Adres poczty elektronicznej
rodziców (opiekunów) dziecka
Nr telefonu rodziców (opiekunów) dziecka

II.DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

a) Nazwa poprzedniej szkoły/przedszkola 

_________________________________________

________________________________________________________________________

b) Obwód szkolny: 

___________________________________________________________

c)   Przybliżona odległość do szkoły w kilometrach __________________________________

e)   Opinia poradni, orzeczenie poradni, informacje o specyficznych trudnościach dziecka,   

      orzeczenia o niepełnosprawności z powodu przewlekłej choroby – jeżeli dziecko posiada. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Data …………………………..2021r.            ………………………………………………………………………..
                                                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna



                                     KLAUZULA NR 1 INFROMACYJNA DLA KANDYDATÓW

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła 
Podstawowa w Ogorzelczynie , Ogorzelczyn 3 ; 62-740 Tuliszków reprezentowanym przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie Jolantę Werkowską adres email: spogorzelczyn@wp.pl
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magdalena Potrzebowska tel. 63 279 17 77 
adres email: rodo@tuliszkow.pl

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZECHOWYWANIA

cel przetwarzania
podstawa prawa przetwarzania 

z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)
okres

przetwarzania

1) nabór do 
szkoły/nabór lub 
kontynuacja 
wychowania 
przedszkolnego

przetwarzanie  niezbędne  jest  do  wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze  (art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO)  -
polegającego  na  przyjęciu  dziecka  do
szkoły/oddziału przeszkolnego
w zw. Z Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą
o systemie oświaty, Ustawa o systemie oświaty
oraz Zarządzeniem nr 0050.9.2020 Burmistrza
Gminy  i  Miasta  Tuliszków  z  dnia  30  stycznia
2020 r.

zgodnie z Ustawa z
dnia 14 grudnia

2016 r.  o Prawo
Oświatowe  art. 160

(tj.Dz.U z
2019r.poz.1148)

2) wizerunek 
dziecka

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w
jednym lub większej liczbie określonych celów
(art.6  ust.1  lit.a)-polegającą  na  umieszczeniu
wizerunku  na  stronach  internetowych,  w
prasie,  biuletynach  szkoły  oraz  instytucji
podległej

zgodnie z Ustawa z
dnia 14 grudnia

2016 r.  o Prawo
Oświatowe  art. 160

(tj.Dz.U z
2019r.poz.1148) 

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak
dostawcy usług IT, System Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym obsługę kadrową 
i księgową oraz organom publicznym.

TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
5) wniesienie skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  koniecznie  do  udziału  w  procesie
rekrutacyjnym/kontynuacyjnym  oraz wymogiem ustawowym na mocy w/w przepisów Prawa
Oświatowego.  Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji  do
szkoły/rekrutacji lub kontynuacji wychowania przedszkolnego.

mailto:spogorzelczyn@wp.pl


__________________________
__________________________

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

___________________________

___________________________

Adres zamieszkania, telefon

Oświadczenie rodzica

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka ………………………………………………………………… 
                                                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

do Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie do którego

zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2021/2022.

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

                          Miejscowość, data 

                                                                                                                                                                                      

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

                                                                                                                                                                                               Czytelny podpis rodziców

  


