
    Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość  
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie  

  

Podanie 
 

o przyjęcie  dziecka do klasy …………. Szkoły Podstawowej nr 215 
 

Proszę o przyjęcie …………………………………………..…………………………………................ 
     (imiona  i nazwisko dziecka)                                           

   

ur……………..........  w ……………………………….…..   nr PESEL …………………..............…… 
                                            (miejsce urodzenia) 

do klasy……………. Szkoły Podstawowej nr 215,  

ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie. 

Adres zamieszkania dziecka:………...…………………………………………………….............….… 
(miejscowość – dzielnica, ulica, nr domu) 

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

Adres zameldowania dziecka:…………………………………………………………….............…….. 
      (miejscowość – dzielnica, ulica, nr domu) 

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

Szkołą rejonową dla dziecka jest:………………………………………………………….............….… 

               (Nr Szkoły Podstawowej i adres) 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 
 

Kto sprawuje codzienną opiekę nad dzieckiem*:  

- matka, - ojciec, - oboje rodzice, - inne osoby jakie ………………………………………...............….. 

 

Matka / Opiekun prawny* ……………………………………………………………….............….… 
(imię i nazwisko) 

Adres zamieszkania matki /opiekuna prawnego ……………………………………….............……….. 

………………………………………………………………………tel. …………………............……. 

e-mail ……………………………………………………………………………………….............…... 
 

Ojciec / Opiekun prawny* …………………………………………………………………................. 
(imię i nazwisko) 

Adres zamieszkania ojca /opiekuna prawnego  …………………………………………............….…... 

………………………………………………………………………tel. ………………............…..…… 

e-mail ……………………………………………………………………………………..............…….. 

* niewłaściwe skreślić  

 
 
 
 
Warszawa , dnia ………………………      ………………………………...   ………………………..    

               podpis matki/opiekuna                       podpis ojca/opiekuna  
 
 



II.  Oświadczenia  
  
1. Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………….   jest zameldowane  

(imię i nazwisko) 

 
………………………….………………………………………….    w rejonie Szkoły Podstawowej nr……………….,   
          (adres zameldowania dziecka)  

natomiast zamieszkuje z rodzicami  ……………………………………………………………. ………………………………… 
                  (adres zamieszkania dziecka)  

w rejonie Szkoły Podstawowej nr …………………….  
  
2.  Oświadczam,  że  biorę  pełną  odpowiedzialność  i  będę  ponosił/a  koszty  dowozu  mojego  
dziecka  …………………………………………………………  do  i  ze  Szkoły  Podstawowej nr 215 podczas całego 
okresu kształcenia w tej placówce.  
  
3.  Oświadczam,  że  moje  dziecko  będzie  korzystać  z  opieki  świetlicy  w godzinach…………………  
  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA DO SZKOŁY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 
informujemy, że:  
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO) Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie 
(Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610-69-79, email: sp215@edu.um.warszawa.pl  
Dane osobowe kandydatów, rodziców lub opiekunów prawnych są wykorzystywane w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacyjnej do szkoły przez Administratora, w szczególności:  
-w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie 
ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (art. 6 ust. 1 
lit. c oraz art. 9 ust. 2 g RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,  
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do 
przeprowadzenia przez Administratora procedury rekrutacyjnej. Odmowa ich podania uniemożliwi 
wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani 
automatycznemu podejmowaniu decyzji.  
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:  
- przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących 
przechowywać dane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe:  
- do końca okresu, w którym podopieczny korzysta z nauki w szkole  
- przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia podopiecznego w procesie rekrutacji  
Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym  
z Administratorem (np. firmom obsługującym system rekrutacji do szkół i przedszkoli).  
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl 
 

Pouczona/y  o  odpowiedzialności  karnej  oświadczam,  że  powyższe  informacje  są  zgodne  z  
prawdą.  
 
 
Warszawa , dnia ………………………      ………………………………...   ………………………..    

               podpis matki/opiekuna                       podpis ojca/opiekuna  



 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW – RELIGIA/ETYKA  

  
Deklaruję/Nie deklaruję* uczestnictwo/a mojego dziecka w lekcji religii.   
  
W przypadku, jeśli dziecko nie będzie uczęszczać na lekcje religii prosimy o podjęcie poniższej 
decyzji:  
 
Deklaruję/Nie deklaruję* uczestnictwo mojego dziecka w lekcji etyki.  
  
  
Dziecko, które nie uczestniczy w żadnej z powyższych lekcji w trakcie ich trwania będzie pod opieką 
nauczyciela.  

  

 niepotrzebne skreślić  
 
Administratorem danych osobowych przekazanych w treści formularza (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) 

jest placówka oświatowa. Dane są wykorzystywane w celach wskazanych powyżej, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – do 

momentu cofnięcia tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie (odwołanie nie ma 

wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć 

wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego- 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, a także prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jej 

danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. 

 Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: akorycka@dbfopld.waw.pl   

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej placówki …………………………………. 

lub tablicy informacyjnej w placówce. 

 
 

 
 

 

 
 

Warszawa, dnia ………………………                   ……………………………..................………….. 
          (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

mailto:akorycka@dbfopld.waw.pl

