
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DZIECKA DO KLASY ……………………………………..  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 
Ruda Śląska, …………………………………. 

 

Pan 

Damian Pajonk 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22  

im. Jana Stefana Dworaka 

w Rudzie Śląskiej 

 
Wnioskuję o przyjęcie dziecka do klasy ………… Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana 

Dworaka w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2021/22 na zasadzie przeniesienia ze Szkoły 

Podstawowej nr ……. w ……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

Numer PESEL dziecka 
 
W przypadku braku numeru PESEL – 
serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość dziecka 

           

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka  

 
Matka (opiekun prawny) osoba 
sprawująca pieczę zastępczą  

Ojciec (opiekun prawny) osoba 
sprawująca pieczę zastępczą 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka 
(prawnych opiekunów) osób 
sprawujących pieczę zastępczą 

  

Adres miejsca zamieszkania rodziców 
dziecka (prawnych opiekunów) osób 
sprawujących pieczę zastępczą 

  

Adres poczty elektronicznej rodziców 
dziecka (prawnych opiekunów) osób 
sprawujących pieczę zastępczą 

  

Numery telefonów rodziców dziecka 
(prawnych opiekunów) osób 
sprawujących pieczę zastępczą 

  

Inne informacje o dziecku, o których 
mowa w art. 155  ustawy Prawo 
Oświatowe* 

 

 

 

*Art. 20z. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7, 
odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 
dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej 
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

…………………………………………………………     …………………………………………………. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Ruda Śląska, dnia ………………………… 

 



 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 
im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres siedziby lub pocztą elektroniczną pod adresem: szkola@sp22.edu.pl 

 
Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji Podstawą prawną przetwarzania danych jest od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. c) 
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) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), 
dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 996). 
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą 
być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez 
siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 
Dane kandydata zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez  Szkołę Podstawową nr 22 
im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat będzie 
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej (zgodnie z art. 160 ust. 1 
ustawy Prawo oświatowe).  
Rodzicom (prawnym opiekunom) kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w 
przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) 
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu 
na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 
decyzje dotyczące przyjęcia do jednostki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili 
kandydatów. 
Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza 
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 
RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie 
zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu 
rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak 
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana 
Dworaka w Rudzie Śląskiej lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie 
poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności 
uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 
uczestniczenia w procesie rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej, 
natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 
poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów 
(dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka 
w Rudzie Śląskiej. 
Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@sp22.edu.pl 
lub przesyłając korespondencję na  adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”; 
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio 
z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji 
dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie edukacyjnej, statusie wniosku, 
punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji. 
 
 
 
…………………………………………………………     …………………………………………………. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Ruda Śląska, dnia ………………………… 

 

mailto:iod@sp22.edu.pl

