
                                                      Załącznik nr 1  

do Regulaminu Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego  

Szkoły Podstawowej w Baranowie  
 

Baranowo, dn. .............................. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

w Szkole Podstawowej w Baranowie 

 
Proszę o przyjęcie mojego syna/córki/inna forma prawna/ do oddziału przedszkolnego  na rok 

szkolny 2021/2022. 

 

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

 

Dane o uczniu / uczennicy 

 

1. Nazwisko ..............................................  Imię/imiona ...................................... ........................... 

Nr PESEL             

 

2. Data urodzenia............................. miejsce urodzenia ............................... woj. ............................. 

3. Adres zamieszkania ucznia / uczennicy .......................................................................................... 

4.  Imiona i nazwisko  matki /prawnego opiekuna/ ........................................................................... 

    adres zamieszkania .............................................................................................................................  

     Telefon ................................. 

5. Imiona i nazwisko ojca /prawnego opiekuna/ ............................................................................... 

    adres zamieszkania ...........................................................................................................................    

    Telefon............................ 

 6.   Dziecko badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej   TAK/NIE 

 

7.  Posiada orzeczenie / opinię* wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

8. Preferowany nauczany język obcy  : angielski / niemiecki * 

 

9. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki  

  

Deklarujemy uczestnictwo naszego dziecka,  w zajęciach :  religii/etyki* TAK/NIE 

jeżeli „religii” , proszę podać wyznanie ………………………………………………  

  

Niniejsza deklaracja obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w Szkole Podstawowej 

w Baranowie aż do pisemnego odwołania przez niżej podpisanych.  

  

       ……………..................…….……………………………………..  
             (podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów)  

 



    

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian, istotnych ze względu na 

uczęszczanie mojego dziecka do szkoły zadeklarowanych we wniosku. 

 

 

 

 

 

.........................................................................                 .................................................................... 
            data i podpis ojca  (opiekuna)                                                                      data i podpis matki  (opiekunki) 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić    

 
INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Baranowie, Baranowo 29, 11-730 Mikołajki , tel. 

874213015, adres e-mail zsbaranowo@interia.pl 

 z naszym inspektorem ochrony danych skontaktować  się można przez e-mail :  malczyk@togatus.pl; 

 celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki; 

 podstawą prawną przetwarzania danych art. 150 ustawy  prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

prawo oświatowe;  

 dane będą przechowywane przez okres edukacji ucznia u administratora danych a następnie 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 dane osobowe uczniów mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa jak i podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia w szczególności 

w celu prowadzenia dziennika elektronicznego, w celu zapewnienia ubezpieczenia uczniom, jak 

i w innych przypadkach niezbędnych do realizacji zadań ustawowych placówki;  

 podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 150 ustawy prawo oświatowe 

oraz innych przepisów szczegółowych, niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością 

wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym;  

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz 

do ich sprostowania; 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza 

Pani/Pana prawa związane z ochroną danych osobowych.  
 

 

Proszę o dostarczenie następujących dokumentów : 

 inne posiadane dokumenty np. opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 
 

 


