
Załącznik nr 2 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie 
(dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły) 

 

I. Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie 

1. Imiona i nazwisko dziecka ……………………………………………….………………………………………………………………. 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)* …………………….……………………………………………..………………………. 

3. Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………..…………………………………. 

4. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………...………………………………… 

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

6. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe (słuchu, 

wzroku), alergie, inne. Zalecenia lekarskie ………………………………………………………………………………………….. 

 

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

7. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię  

o wczesnym wspomaganiu (w przypadku posiadania ww. dokumentów należy dołączyć kopię w 

załączeniu)…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

8. Nazwa placówki, w której dziecko realizowało przygotowanie przedszkolne 

 

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

9. Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata uczącego się w SP4  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. Imiona i nazwiska rodzeństwa kandydata uczęszczającego do przedszkola w obwodzie SP4  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców jeśli znajduje się w obwodzie SP4   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12. Imię i nazwisko oraz adres krewnego zamieszkałego w obwodzie SP4 i wspierającego rodziców w 
zapewnieniu należytej opieki kandydatowi  
 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

II. Dane dotyczące rodziców / prawnych opiekunów 

MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i Nazwisko 
 
 

Imię i Nazwisko 

Adres zameldowania 
 
 

Adres zameldowania 

Adres zamieszkania 
 
 

Adres zamieszkania 

Telefon kontaktowy 
 
 

Telefon kontaktowy 

Miejsce pracy 
 
 

Miejsce pracy 

 

1. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza* …………………………………………………………………..  

2. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich: ………………………………………………………  

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

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

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

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



Proszę o zorganizowanie nauki religii rzymskokatolickiej (podstawa prawna Dz. U. z 1999 r. Nr 67 

poz. 753 ) dla mojego dziecka.  
……………………………………..……  

/podpis rodziców/opiekunów prawnych /  
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka dla potrzeb Szkoły Podstawowej  

nr 4 w Radzionkowie (podstawa prawna Dz. U. Nr 97 z 1997 r. art. 24, 32, 35).  

 
….……………………..…………….…..  

/ podpis rodziców/opiekunów prawnych /  
 

 

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Oświadczam, że jestem ustawowym opiekunem małoletniego/niej.  

 
         …………………… ………………………………………  
                Data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych  

*niepotrzebne skreślić  

 

 

OŚWIADCZENIE  
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku  
Dotyczy uczennicy/ucznia  
...........................................................................  
imię i nazwisko ucznia  
 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:  
• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)  
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły przez  
Szkołę Podstawową nr 4 im Józefa Lompy w Radzionkowie 
Realizując obowiązek informacyjny, określony w 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/WE2016/679, dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Lompy  
w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 8a, 41-922 Radzionków. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  
w Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. 

3. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz Waszego dziecka w celu: 

• przeprowadzenia procedury przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na podstawie art. 133 i art. 150  
i art.151 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO; 

• zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa 
zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust. 2 lit a RODO;  

4. Dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, 

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania edukacji dziecka  
i przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o narodowym zakresie archiwalnym i archiwach, a w poszczególnych 
przypadkach do ustania celu przetwarzania danych oraz wycofania zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz dziecka, prawa do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

7. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa . 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z prowadzoną procedurą przyjęcia dziecka do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki. 

 
……………………………..………… ………………………………………  
Data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


