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.................................................................. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  kandydata 
 
 
...................................................................... 
Adres do korespondencji  
 
…………………………………………………  

                                                                           
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu 

 - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
 
 
 

ZGŁOSZENIE 
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 

 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu 
 
 

I.  Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów prawnych) 

 
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 (opiekunów) 
kandydata 

 Matki 
 
 

 Ojca 
  
 

5. 
Adres zamieszkania Rodziców 
(opiekunów) i kandydata 

 Kod pocztowy 
  
 

 Miejscowość 
  
 

 Ulica  
  
 

 Numer domu / numer 
mieszkania 

  
 

6. 
 

Numery telefonów 
rodziców kandydata 
 i adresy poczty 
elektronicznej, o ile 
je posiadają  

 Matki 
  

 Telefon do kontaktu 
  
 

 Adres poczty 
elektronicznej 

  
 

 Ojca 
  

 Telefon do kontaktu 
  
 

 Adres poczty 
elektronicznej 

  
 

 
 
 

 
 
Nowosielec, ........................            ........................................................................................................................................... 

          (data)                                    (czytelne  podpisy  Rodziców/opiekunów prawnych  kandydata) 
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II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Zgodnie z 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/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  /tzw. 
RODO/ 
informuję, iż:  
 Administratorem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Nowosielcu  – Publiczna Szkoła Podstawowa  i Przedszkole  z siedzibą Nowosielec 134, 37-400 Nisko, tel. 15 
8414197, email:  sp_nowosielec@wp.eu 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowosielcu  możliwy jest pod 
numerem tel. 15 8414197, za pośrednictwem poczty elektronicznej:  sp_nowosielec@wp.eu                    
na adres ZSP w Nowosielcu kontakt osobisty w siedzibie placówki.  
Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych                 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

 Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 
Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203) oraz Ustawy o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2017 poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i  opiekuńczych placówki; 

 Dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane przez okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Kultury                    
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 
(Dz.U. z 2015 poz.1743); 

 Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie,                  
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania                    
ze względu na przepisy prawa oświatowego.  

 
III.  OŚWIADCZENIA  DOT. TREŚCI  WNIOSKU 

 

1.  Zapoznałam się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich  i członków 
mojej rodziny – opiekunów prawnych dziecka. 

2.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 
uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu,  a także członków mojej rodziny 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie  statutowej działalności szkoły                             
i działania systemu informacji oświatowej. 

3. Zobowiązuję  się: 
- podawać  do  wiadomości  szkoły  zmiany  w  podanych  wyżej  informacjach, 
- zapoznać  się  z  statutem  szkoły  oraz  stosować  się  do  zawartych  tam  postanowień. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki będę zobowiązany(a) 
potwierdzić wolę korzystania z usług placówki w terminie podanym w harmonogramie postępowania 
rekrutacyjnego. 

 

5. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w terminie (wskazanym w zasadach rekrutacji) oznacza 
wykreślenie dziecka  z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w placówce. 

 

6. Oświadczam (oświadczamy), że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem 
faktycznym.  Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Nowosielec, ........................        ............................................................................................................................................ 

          (data)                                     (czytelne  podpisy  Rodziców/opiekunów prawnych  kandydata) 
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………………………………………… 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna 

………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 

Potwierdzenie woli  

przyjęcia dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu 

/po opublikowaniu list/ 

 

Potwierdzam/y wolę przyjęcia mojego/naszego dziecka ……………….………………………... 

                                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

na rok szkolny 2023/2024, do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowosielcu,  do 

której zostało zakwalifikowane. 

 

 

 

Nowosielec,  dnia ….…… 05. 2023 r. 

 
...…………………………………………… 

 (podpis matki /prawnego opiekuna)  

 

Nowosielec,  dnia ……..…05. 2023 r. 
 
 

...…………………………………………… 
 (podpis ojca /prawnego opiekuna)  

 
 


