
Załącznik Nr 1 do zasad ogólnych

Sandomierz, dnia ………………………..

ZGŁOSZENIE O PRZENIESIENIE DZIECKA 
 DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LUB DWUJĘZYCZNEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ….. w SANDOMIERZU

Proszę o przeniesienie mojej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym 2019/2020 do*:

1. oddziału sportowego w klasie VI Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu o specjalizacji
……………………………

2. oddziału sportowego w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu o specjalizacji
……………………………

3. oddziału sportowego w klasie VIII Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu o specjalizacji
……………………………

4. oddziału dwujęzycznego w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu.       

Dane osobowe dziecka:

• Nazwisko: …………………..….... 
• Imiona: …..……………………….
• Data  urodzenia: dzień……….... miesiąc………………….… rok…………………......
• PESEL:                                            2    
• Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku 

gdy dziecko nie posiada numeru PESEL) ……………………………....    

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Właściwe podkreślić.



Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji do oddziału sportowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej 
na rok szkolny 2019/2020

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  Nr  ……  w
Sandomierzu przy ul. …………….. , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Inspektor Ochrony Danych: Dorota Wyrzykowska – Pycior, 15 644 56 80.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:

a) zgłoszenie  o  przeniesieniu  dziecka  do  oddziału  sportowego  lub  dwujęzycznego  szkoły
podstawowej na rok szkolny 2019/2020;

b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa oświatowego.

4. Podstawa prawna przetwarzania:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn.

zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r. poz. 671).
5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas

rekrutacji                   a po jej zakończeniu:
a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres uczęszczania

do tej szkoły;
b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia

procesu rekrutacji. 
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów

prawa,                         a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia rekrutacji.

7. Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym

(art.16 RODO);
c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.  17 i

art. 18 RODO); 
d) wniesienia  skargi  do  PUODO,  gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (art. 77 RODO).

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być: 
a) Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, przy ul. Leona Cieśli 2;
b) Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 

9. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)
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Załącznik Nr 2 do zasad ogólnych

Sandomierz, dnia ………………..

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ….
W SANDOMIERZU,

W KTÓREJ ZORGANIZOWANY JEST ODDZIAŁ SPORTOWY LUB DWUJĘZYCZNY

Proszę o przyjęcie mojej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym 2019/2020 do*:

1. oddziału sportowego w klasie VI Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu o specjalizacji
……………………………

2. oddziału sportowego w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu o specjalizacji
……………………………

3. oddziału sportowego w klasie VIII Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu o specjalizacji
……………………………

4. oddziału dwujęzycznego w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr …  w Sandomierzu.

Dane osobowe dziecka:

• Nazwisko:…………………..….... Imiona:………………………………………………....…..
• Data urodzenia: dzień ……….... miesiąc ………………….… rok …………………....
• PESEL:                                            2   
• Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku 

gdy dziecko nie posiada numeru PESEL) …………………………………..
• Miejsce zamieszkania dziecka: 

…………………………………………………………………………………………...
• Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów: 

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

kod pocztowy…………. miejscowość ………………………………………………….
ulica i nr domu …………………................................ woj. ……………………………
tel. kom matki……………….…………………………………………………………..
adres e-mail…………………………..…………………………………………………...

• Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna: 
kod pocztowy …………. miejscowość ……………………………………...………….
ulica i nr domu …………………..................................................................................... woj. 
……………………………………………………………………………………..
tel. kom. matki ……………….………………………………………..……………….
adres e-mail …………………………..…………………………………………………

• Dodatkowe informacje:  

a) Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej ?                                              TAK / 
NIE*

b) Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia ?                             TAK /  
NIE*

c) Uwagi : ………………………………………………………………………………….
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……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Właściwe podkreślić.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji do oddziału sportowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej 
na rok szkolny 2019/2020

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  Nr  ……  w
Sandomierzu przy ul. …………….. , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Inspektor Ochrony Danych: Dorota Wyrzykowska – Pycior, 15 644 56 80.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:

a) wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do  szkoły  podstawowej,  w  której  zorganizowano  oddział
sportowy lub dwujęzyczny na rok szkolny 2019/2020;

b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa oświatowego.

4. Podstawa prawna przetwarzania:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn.

zm.);
b) Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  marca  2017  roku  w  sprawie

oddziałów i  szkół  sportowych  oraz  oddziałów i  szkół  mistrzostwa  sportowego  (Dz.  U.  z
2017r. poz. 671).

5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas
rekrutacji                   a po jej zakończeniu:
a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły podstawowej przez okres uczęszczania

do tej szkoły;
b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia

procesu rekrutacji. 
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów

prawa,                         a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia rekrutacji.

7. Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym

(art.16 RODO);
c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.  17 i

art. 18 RODO); 
d) wniesienia  skargi  do  PUODO,  gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (art. 77 RODO).

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być: 
a) Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, przy ul. Leona Cieśli 2;
b) Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 

9. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)
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Załącznik Nr 3 do zasad ogólnych

Sandomierz, dnia ……………..

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA 
 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR …. W SANDOMIERZU, 

W KTÓREJ ZORGANIZOWANO ODDZIAŁ SPORTOWY LUB DWUJĘZYCZNY

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że mój syn/córka …………………………………………... 

zamieszkuje pod adresem:

miejscowość: …………………………………….. kod pocztowy:  ………………………...…

ul…………………………………………………………………………………………............

Matka dziecka/ prawny opiekun zamieszkuje pod adresem:

miejscowość: ……………………………………..  kod pocztowy:  ……………………..........

ul…………………………………………………………………………………………............

Ojciec dziecka/ prawny opiekun zamieszkuje pod adresem:

miejscowość: ……………………………………..  kod pocztowy:  ……………………..........

ul…………………………………………………………………………………………............

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
(podpis matki/opiekuna prawnego )

……………………..………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 4 do zasad ogólnych

Sandomierz, dnia …………………

…………………………………….…
(nazwisko i imię)

……………………………………..…
(adres)

tel. ……………………………………

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że znane są mi warunki funkcjonowania oddziału sportowego / dwujęzycznego*

i wyrażam zgodę na uczęszczanie córki/syna:

……………………………………………………. ur. dn. ……………………………………

w ………………………………………

do oddziału sportowego dziewcząt/chłopców ………………………. / dwujęzycznego*, utworzonego

w Szkole Podstawowej Nr ……. w roku szkolnym 2019/2020.

Ponadto  zobowiązuję  się  do  ścisłej  współpracy  z  wychowawcą  oddziału  i  nauczycielami

w trakcie realizacji programu oddziału sportowego / dwujęzycznego.

……………………………………
(podpis matki/opiekuna prawnego )

……………………..………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego)
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*Właściwe podkreślić.
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