
KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W PRABUTACH 

 

 Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 

w Prabutach w roku szkolnym 2023/2024 

Szkoła obwodowa dziecka 

Proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu. 

 

SP 2  Inna, proszę podać jaka?  

Czy dziecko uczęszcza/uczęszczało do przedszkola/ szkoły*? 

TAK  do jakiego?  

NIE        Proszę podać nazwę i adres przedszkola/szkoły  

Dane osobowe dziecka 

PESEL       Imię                      Drugie imię                       Nazwisko 

           

 Data urodzenia     Miejsce urodzenia 

  -   -     

 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica         nr domu   nr lokalu 

 

Kod pocztowy    Poczta     Miejscowość 

  

Adres zameldowania dziecka 

Ulica         nr domu   nr lokalu 

 

Kod pocztowy        Miejscowość 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 Dane matki/prawnej opiekunki      Dane ojca/prawnego opiekuna 

Imię           Nazwisko     Imię                Nazwisko 

 

Adres zamieszkania       Adres zamieszkania 

 

 

 

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

 

Oświadczamy, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy zgodę na 

przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym  wniosku, w systemach informatycznych  w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie 

działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach , zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1781.). 

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

 Podpis matki/prawnej opiekunki     podpis ojca/ prawnego opiekuna

SP ….. w 



DODATKOWE INFORMACJE 

Proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu. 
 

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach religii   TAK  NIE 

Deklaracja uczęszczania dziecka na świetlicę   TAK  NIE 

Deklaracja korzystania z dowozów                   TAK  NIE 

Krótka informacja o dziecku 

Czy dziecko posiada opinię, orzeczenie* z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TAK/NIE* (opcjonalnie 

- jeżeli tak, to jakie?)…………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko ma problemy zdrowotne TAK/NIE* (opcjonalnie - jeżeli tak, to jakie?)  

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

Oświadczamy, że powyższe informacje są prawdziwe i mogą być wykorzystywane w trakcie współpracy 

szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

 

……………………………………………………… …………………………………………………… 
 Data i podpis matki/oprawnej opiekunki   Data i podpis ojca/prawnego opiekuna 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych rodziców/uczniów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach. 

Z administratorem można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 55 278 24 14, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

dyrektor@sp2prabuty.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie SP 2 Prabuty. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kamilajaniewicz.iod@gmail.com lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte 

w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

zrealizowaniem zadań, wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

4. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na 

podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 i 4 celu przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na 

podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli 

odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak 

możliwości realizacji określonych czynności przez Administratora.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu. 
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