
ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DLA KTÓREJ 

ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA OLKUSZ 

w roku szkolnym ……/……….. 

 

Niniejszym zgłaszam dziecko do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową: 
I. Szkoła obwodowa 

 
 
Nazwa szkoły 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARCINA BIEMA W OLKUSZU 

 
Adres szkoły 

 
32-300 OLKUSZ, ul. KPT. HARDEGO 11 A 

 
II. Dane identyfikacyjne kandydata 

 

Imiona * 
 

Nazwisko * 
 

PESEL* 
           

Data urodzenia * 
 

dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 

tożsamości: 

 

 
III. Pozostałe informacje o kandydacie 

 

Dodatkowe informacje o kandydacie 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego * 
* należy zakreślić kółkiem właściwą 

odpowiedź 

 
 

TAK /NIE /ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

 

 
IV. Dane osobowe rodziców 

 
 

 Matka Ojciec 

St. pokrewieństwa   

Imię i nazwisko *   

Telefon kontaktowy*   

E-mail kontaktowy   



V. Inne istotne informacje o kandydacie 

(dodatkowe informacje przekazywane przez rodzica, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 

oświatowe t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

1/ istotne dane o stanie zdrowia ………………………………………………………………………………..………… 

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

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

2/ stosowanej diecie .……………………………………………………………………………………………………….…………………….…….…… 

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

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

3/ rozwoju psychofizycznym ………………………………………………………………………….…………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
VI. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata stanowi załącznik do zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym 
jest Gmina Olkusz. 

VII. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 
 

Oświadczam, że wszystkie udostępnione w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z przepisami obejmującymi zasady rekrutacji do Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz 
wprowadzonymi przez Dyrektora Szkoły, do którego kierowany jest niniejszy Wniosek, w szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej 
niniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.  
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do Szkoły Podstawowej, będę zobowiązany(-a) potwierdzić wolę przyjęcia w terminie podanym 
w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. 
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w określonym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w Szkole Podstawowej.  

VIII. Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO”, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami: 
I. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu, adres: ul. Kpt. Hardego 11 A, 32-300 Olkusz. 
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - e-mail: inspektor@sp3olkusz.pl 
III. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe, na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 pkt. 2 lit. g RODO. 
IV. Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 
V. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do odbioru na podstawie odpowiednich przepisów prawa: Organ prowadzący , Organ nadzoru Pedagogicznego, 
Organy publiczne które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.  
VI. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.  
VII. Dane osobowe kandydatów, członków rodziny kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania szkolnego w publicznej szkole podstawowej. 
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 
placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
VIII. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:  

• dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;  

• sprostowania danych osobowych;  

• usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
IX. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
X. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres biura Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
XI. Udostępnienie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów. 
XII. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.  
Dane osobowe udostępnione we wniosku do szkoły podstawowej oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych 
z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Obowiązek prawny udostępnienia danych 
wynika  
w szczególności z art. 150, art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.  
Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w  procesie rekrutacji do szkoły podstawowej lub brakiem 
możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. 
 
………………………………………………             ……………………………………………  
             (podpis matki)                              (podpis ojca) 

 


