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Pabianice, dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 

 

1. Imiona i nazwisko kandydata -  ………………………………………………………..…………….. 

2. Data i miejsce urodzenia - ……………………………………………………………..…..…………. 

3. PESEL kandydata                                                                      /   seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata ………………………………………….……… 

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

4. Adres miejsca zamieszkania kandydata - …………………………………………………………….. 

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

5.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Obecnie dziecko realizuje obowiązek przedszkolny w …………………………………………..….. 

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

7. Wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 

1) …………………………………………………………………………………………….……… 

2) ………………………………………………………………………………………………….… 

3) …………………………………………………………………………………………….……... 

 

matka / opiekun prawny ojciec / opiekun prawny 

1. Imiona i nazwisko  

 ……………………………………………….. 

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

1. Imiona i nazwisko  

………………………………………………. 

……………………………………………… 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

………………………………………………. 

2. Adres miejsca zamieszkania 

 

…………………………………………… 

3. Adres poczty elektronicznej 

 

…………………………………………….. 

3. Adres poczty elektronicznej 

 

…………………………………………….. 

4. Telefon kontaktowy 

 

………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy 

 

………………………………………………. 

 

Do Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 9  

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Długosza w Pabianicach 
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8. Uzasadnienie wyboru danej szkoły - ……………………………………………………………….. 

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

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

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

9. Do wniosku dołączam oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata 

kryteriów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie określenia kryteriów 

stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice (w okienku zaznacz 

„X”):   

 Potwierdzenie dyrektora szkoły - rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole. 
 

 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna - rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują  

w pobliżu szkoły lub opiekunowie wskazani przez rodziców, zajmujący się kandydatem 

podczas ich nieobecności mieszkają w pobliżu szkoły. 
 

 

 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna - wielodzietność rodziny kandydata (troje  

i więcej dzieci).  

 Uzasadnienie rodzica/ prawnego opiekuna - inne uzasadnione okoliczności wskazujące na 

potrzebę uczęszczania kandydata do danej szkoły.  

 

10. Do wniosku dołączam także następujące dokumenty (w okienku zaznacz „X”):  

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - aktualne 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na I etap kształcenia 

 orzeczenie  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

 opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej 

 opinię/zaświadczenie innej poradni specjalistycznej 

 inne, jakie………………………………………………………………………………………. 

 inne, jakie………………………………………………………………………………………. 

 

Inne ważne informacje 

1. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania  

o wszelkich zmianach w zakresie wskazanych wyżej danych. 
 

       

            ....................................................................                                           ……………………………………………………. 
                        podpis matki / opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca / opiekuna prawnego 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako 

rodzica/prawnego opiekuna, w tym umieszczonych w niniejszym wniosku, przez Szkołę Podstawową nr 9   

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach dla celów postępowania rekrutacyjnego, 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Ustawą  

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). 

 

 
 

             ....................................................................                                           ……………………………………………………. 
                        podpis matki / opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca / opiekuna prawnego 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-01-2020&qindid=4664&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1781&qppozycja=1781
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 

przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem  danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako rodzica/prawnego opiekuna będzie 

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach z siedzibą  

w Pabianicach przy ulicy Partyzanckiej 56A, tel. 42 215 28 46. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - Pan Wojciech Byrski e-mail: sp9pabianice@inspektor-

danych.info. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole (art. 6 

ust. 1 lit c RODO). 
4. Zakres danych w związku z działalnością dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą szkoły zgodny jest  

w szczególności z:  
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089);  

2) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz  

z 2019 r. poz. 1664);  
3) Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). 

5. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie odbiorcom w celu realizacji pierwotnego celu.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest szkoła.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo do przenoszenia danych,  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w szkole danych osobowych, 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody  

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez mnie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

             ....................................................................                                       ……………………………………………………. 
                     podpis matki / opiekuna prawnego                                                                      podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1082&qppozycja=1082
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=655&qppozycja=655
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1079&qppozycja=1079
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1116&qppozycja=1116
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1383&qppozycja=1383
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1700&qppozycja=1700
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=1730&qppozycja=1730
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-01-2023&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=2089&qppozycja=2089

