Załącznik nr 1

Katolicka Szkoła Podstawowa
im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego

ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A
09-400 Płock

Wniosek o przyjęcie do szkoły
Proszę o przyjęcie mojej/go córki/syna...................................................................................................
do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. abp. Antoniego Juliana
Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego w Płocku w roku szkolnym 2022/2023.

................................

, dnia ................................

miejscowość

I.

....................................................................................................................................
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Dane osobowe ucznia:

Nazwisko ............................................................................................................................................................................
Imię/imiona .......................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................................
PESEL
Adres zamieszkania kandydata:
ulica................................................................................................................. nr domu.......................... nr mieszkania................
miejscowość, kod pocztowy............................................................................................ gmina ................................................
powiat .................................................... województwo ....................................................
Szkoła podstawowa obwodowa wg miejsca zameldowania ...................................................................................

II.

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:

Imię i nazwisko matki/opiekuna .................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna .....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania matki/opiekuna.........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ojca/opiekuna ............................................................................................................................................
Kontakt: tel i adres e-mail (jeśli jest) Matki .........................................................................................................................
tel. i adres e-mail (jeśli jest) Ojca ..............................................................................................................................................

III.

Zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia

Akceptuję w pełni zasady kształcenia i chrześcijańskiego wychowania praktykowane w
Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego
w Płocku zgodnie ze statutem szkoły. Jestem również świadoma/y, że uczniowie są
zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach formacyjnych o charakterze religijnym (Msza św.,
rekolekcje, dni skupienia, modlitwa przed i po zajęciach) i kulturalnym organizowanych przez
szkołę. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami i nauczycielami w zakresie
statutowej działalności szkoły.
Zobowiązuję się do respektowania zasad dot. stroju szkolnego określonego w statucie.

..........................., dnia ...................
miejscowość

IV.

............................................................
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przekazywanych w procesie rekrutacji zawartych
w niniejszym formularzu oraz w załącznikach do podania.

..........................., dnia ...................
miejscowość

............................................................
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 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. Urz. UE L
119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. A. J.
Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku z siedzibą przy ul. abp. A. J. Nowowiejskiego
2A, e-mail:kontakt@stanislaum.pl,

2) Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO,
art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zrealizowania procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych osobowych, rekrutacja nie będzie możliwa,
4) Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat
zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie
z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). W przypadku kandydatów, którzy nie zostali przyjęci
do szkoły lub nie podjęli nauki dane przechowywane są przez okres jednego roku.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy w zakresie nadanym im przez prawo
uprawnień. W przypadku rekrutacji elektronicznej dane dot. imienia i nazwiska kandydata, daty
urodzenia, PESEL, adresu zamieszkania, imion i nazwisk rodziców, ich adresu zamieszkania, nr
telefonów, adresów email mogą być przekazywane inny podmiotom po zawarciu przez szkołę
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
7) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji,
w tym profilowaniu,
8) Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

...........................,dnia ...................

......................................................

miejscowość

czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Do podania należy dołączyć:
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
- odpis skrócony aktu urodzenia ucznia,
- opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli jest (kopia – oryginał do wglądu),
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

