
 

ZGŁOSZENIE 
DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 

 IM. A. MICKIEWICZA W OPOLU  
ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL 
           

W przypadku braku PESEL proszę wpisać 
serię i nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Data urodzenia 
 

Imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka 

 
Matka: ………………………………………………………… 
 
Ojciec: ………………………………………………………… 

Adres poczty 
elektronicznej 
rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka* 

 
Matka: ………………………………………………………… 

Ojciec: ………………………………………………………… 

Nr telefonu 
rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka* 

 
Matka: ………………………………………………………… 

Ojciec: ………………………………………………………… 

* jeśli posiadają 
 

1. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych  
w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej.  

 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów: 
 
Opole, dnia ……………………………………..       Ojciec ……………………………………… 
 
 

  Matka ……………………………………… 

               

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu,  
ul. Koszyka 21 45-720 Opole.   

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej 
www.sp14opole.pl w zakładce Kontakt oraz w sekretariacie szkoły. 

3. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu do szkoły dzieci 

zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.  

4. W przypadku kandydatów przedkładających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie 

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie 

naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw 

podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą). 

5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

uczęszcza do szkoły.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w  szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez 



okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.  

7. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.  

9. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska 

oraz wynik postępowania. 

 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów: 
 
Opole, dnia ……………………………………..       Ojciec …………………………………… 
 
 

           Matka ………………………………………  
 
 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dziecka 

Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

nr domu 
 

kod pocztowy 
 

nr mieszkania 
 

Adres i miejsce zamieszkania dziecka 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

nr domu 
 

kod pocztowy 
 

nr mieszkania 
 

 

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
3. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, 

niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  
 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów: 

 

Opole, dnia ……………………………………..       Ojciec …………………………………… 

 
 

          Matka …………………………………………  

 

Informacje dodatkowe: 
 

Zasady przyjęć do oddziałów integracyjnych: 

 

 kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych; 

do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na 

pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej; 

 kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie 

do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 

 przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w szkole 

podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność; 

 decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze 

względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły; 


