
Gdańsk, dnia ……………… 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

 

……………………………… 
( imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
prawnych*) 
……………………………… 
(adres zamieszkania) 
……………………………. 
(numer telefonu kontaktowego) 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 84 

im. Jana Brzechwy w Gdańsku 

 

 Zwracam/y* się z prośbą o przyjęcie 

córki/syna* do Szkoły Podstawowej Nr 84  w 

Gdańsku w roku szkolnym 20…/20… do klasy 

………… 

Prośbę swą motywuję/emy* : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………… 

Dane dziecka: 

Imiona i nazwisko:               

…………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia:       

……………………………………………………… 

Numer PESEL:                

.……………………………………………………… 

Adres zamieszkania:    

……………………………………………………… 

Adres zameldowania:    

……………………………………………………… 

Adres i numer szkoły do której dotychczas 
dziecko uczęszczało: 



……………………………………………………… 

 

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

 (podpisy rodziców/opiekunów prawnych*) 
 

* niewłaściwe skreślić  
 
Pouczenie:  
1. Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1148 ze zm.) przez rodziców należy 
rozumieć także prawnych opiekunów dziecka 
oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 
zastępczą nad dzieckiem.  
2. Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1145 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem 
zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą 
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców 
albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 
przysługuje władza rodzicielska lub któremu 
zostało powierzone wykonywanie władzy 
rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska 
przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym 
osobne miejsce zamieszkania, miejsce 
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u 
którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko 
nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego 
miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod 
opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. 
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych przetwarzanych w 

ramach procesu rekrutacji jest Szkoła 

Podstawowa Nr 84 w Gdańsku. 

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym 

formularzu – będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia procesu przyjęcia dziecka do 

szkoły obwodowej. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest 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 art. 130 ust. 5, art. 133 ust. 1 oraz 

art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze 

zm.).  

W ramach procesu przyjęcia dziecka do szkoły 

obwodowej 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 nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego.  

Dane zgromadzone związane z przyjęciem 

dziecka do szkoły obwodowej będą 

przechowywane przez szkołę nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej 

szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe).  



Prawnym opiekunom kandydata przysługuje 

prawo dostępu do danych osobowych dziecka 

(kandydata), żądania ich sprostowania lub 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

procesie przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej, 

co może wiązać się z konsekwencjami 

wynikającymi z przepisów Prawa oświatowego. 

Ponadto przysługuje im prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO.  

Opiekunom prawnym dziecka, jeżeli twierdzą, że 

przetwarzanie danych w procesie przyjęcia 

dziecka do szkoły obwodowej 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 przyjęcia dziecka, dla którego ścieżkę 

odwoławczą przewidują przepisy Prawa 

oświatowego.  

Podanie danych zawartych w niniejszym 

formularzu jest obowiązkowe, a obowiązek ten 

wynika z przepisu art. 151 ust. 1 ustawy Prawo 

oświatowe.  

 

 

 

                                                                                                      

…………………………………………… 

   (podpisy rodziców/opiekunów prawnych*)  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na 

przyjęcie …………………………………………. 
(Imię i nazwisko dziecka) 



 do klasy ………………. 

               

 

  

 

          

         

 ……………………………………… 
(Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 


