…………………………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
…………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
…………………………………………………………
Telefon kontaktowy

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Tomaszowie Mazowieckim
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Jana Pawła II
Zgłoszenie przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 12
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
na rok szkolny 2021/2022

I- Dane osobowe kandydata i rodziców1

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
Miejsce urodzenia

3. PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki

5. Adres miejsca zamieszkania

Kod pocztowy

Ojca

rodziców i kandydata 2

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania

6

7. Adres poczty elektronicznej

i numery telefonów rodziców kandydata
o ile je posiadają

Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

8

Dziecko korzystało w roku szkolnym
2020/2021 z wychowania
przedszkolnego

…………………………………………………………….
(podać nazwę przedszkola/szkoły)

9

Dziecko nie korzystało w roku szkolnym
2020/2021 z wychowania
przedszkolnego - opinia PPP dotycząca
dojrzałości szkolnej dziecka (należy

…………………………………………………………
( nr opinii, data jej wystawienia)

załączyć oryginał)
Pouczenie

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.
poz. 4)
2.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły
podstawowej do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.3
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309).

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

1

Zgodnie z art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
2

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - 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 do lat 3.

W trybie art. 14 ust.1 i 2 RODO, informuję”
1. Administratorem Pani (a) danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Wiejskiej 29/31., które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania rekrutacji na rok szkolny
2021/2022.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosowych przepisów
prawa.
5. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności
z art. 77 RODO.

