
Wniosek o przyjęcie dziecka w poczet uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowinie 

rok szkolny 2022/2023 klasa ……. 

1. DANE DZIECKA  

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

Imię/imiona: 

 

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

Nazwisko  

 

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

Data urodzenia  

 

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

Miejsce urodzenia 

 

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

PESEL 

 

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

Adres zameldowania  

 

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

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania) 

 

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

Pełna nazwa i adres szkoły dotychczasowej  

 

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

Ważne informacje  o stanie zdrowia (alergie, choroby przewlekłe, stale przyjmowane leki) 

 

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

Informacje ważne dla funkcjonowania dziecka w szkole (sytuacja rodzinna)  

 

Czy dziecko  posiada opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej?   TAK /NIE 

 

2. DANE RODZICÓW OPIEKUNÓW  

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

Imię i nazwisko  matki  

 

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

Adres zamieszkania matki 

 

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

Numer telefonu matki                                                        adres e-mail matki  

 

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

Imię i nazwisko ojca  

 

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

Adres zamieszkania ojca                                                 adres  e-mail ojca  

 



 

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

Numer telefonu ojca                                                                                                 adres e-mail ojca 

 

 

 

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani niezwłocznie powiadomić szkołę o zmianie danych kontaktowych oraz 

wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo  i funkcjonowanie dziecka w szkole.  

 

 

3. Wyrażenie  zgody Rodziców lub Opiekunów na udział w obowiązkowych zajęciach w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Bukowinie: 

 
a) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach terenowych prowadzonych w ramach aktywności lekcyjnej  

i pozalekcyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bukowinie. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych 

do udziału mojego dziecka w powyższych zajęciach.  Znam regulamin wycieczek i zajęć terenowych obowiązujących w szkole 

i akceptuję go. 

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

 

b) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach na basenie organizowanych w ramach aktywności lekcyjnej 

i pozalekcyjnej. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w powyższych zajęciach  

w formie zaświadczenia lekarskiego. Znam regulamin wycieczek oraz zajęć basenowych obowiązujący w Zespole i akceptuję  

go.                            

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

c) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach religii. 

    …………………………………………………………….. 

 

d) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  w zajęciach języka kaszubskiego  

    …………………………………………………………….. 

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażamy 

zgodę na publikowanie danych osobowych ( imienia, nazwiska, klasy i szkoły ) oraz wizerunku mojego dziecka 

na stronie internetowej Zespołu, gazetce szkolnej i innych materiałach promocyjnych, w szczególności w związku 

z odnoszonymi przez nie sukcesami oraz do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych w przestrzeni 

publicznej i w mediach. 

Przedmiotowej zgody udzielam na czas nieokreślony i jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany 

o przysługujących mi prawach w ramach przekazanej klauzuli informacyjnej Jednostki w tym prawie do cofnięcia zgody. 

 

    …………………………………………………………….. 

 

INFORMACJA  

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” z siedzibą 84-311 Bukowina5  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres 

korespondencyjny:84-311 Bukowina 5. oraz adres e-mai: stowarzyszenierozwojbukowiny@gmail.com 

3. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bukowinie zbierane są i przetwarza dane osobowe dziecka i jego 

rodziców/opiekunów prawnych w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły, 

na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w 

celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2018 r.,  poz. 996 ze. zm.) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania,  

realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań; 



b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit, a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo 

w przekazywanych formularzach zgody, w tym między innymi w celu promowania  działalności placówki oraz 

osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału  w zajęciach dodatkowych, z zakresu opieki 

pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych.  

Gromadzenie danych osobowych obejmuje również funkcjonowanie w Zespole monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez placówkę oraz art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, 

Organ prowadzący –Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne 

na wniosek np. Sąd, MOPS. 

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną 

na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia 

Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania 

i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Oznacza to, że 

dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub 

do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi 

z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. 

7. Informuję, że przysługuję Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi swoich danych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i Pani/Pana jako jego rodziców/opiekunów 

prawnych lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych – Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” dołoży wszelkich 

starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.  

 

OŚWIADCZENIE WOLI   

 

Zapoznałam/em  się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania  danych osobowych moich  i członków mojej rodziny.  

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym danych wrażliwych zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                                                                   Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 


