
Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 2/2023 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Legbądzie z dnia 14.02.2023 r. 

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

  Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
 
………………………………………………………………………………. 
 Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
 

                                                                                                                                    Dyrektor  
                                                                               Szkoły Podstawowej  

                                                                                                    im. Jana Pawła II 
                                                                                                    w Legbądzie 

       
  

Wniosek o przyjęcie dziecka  

mieszkającego poza obwodem szkoły 

do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie 
 

Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca 
 
 

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata  
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata - o ile je posiadają 
 

Matki Telefon do kontaktu  

Ojca Telefon do kontaktu  

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych  
 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 
publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od 
najbardziej do najmniej preferowanych  
 

1. Pierwszy wybór ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    Nazwa i adres szkoły 
 

2. Drugi wybór ……………………………………………………………………………………………… 
    Nazwa i adres szkoły   

 
3. Trzeci wybór ………………………………………………………………………………………………… 

 Nazwa i adres szkoły 



 
Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Uchwale nr XXXI/224/17 z dnia 9 marca 2017 r.  

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 
 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z  kryteriów wstaw znak X 
 

Lp.  Kryterium  Wymagane dokumenty 
potwierdzające spełnianie 
kryterium  

TAK*  NIE*  

1. W szkole spędza obowiązek szkolny rodzeństwo 
kandydata 

------------------------   

2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego, 
innej formy wychowania przedszkolnego w danej 
szkole   

-----------------------   

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje  
w obwodzie szkoły 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna   

4. Kandydat mieszka w gminie Tuchola Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna   

 
 
 
Oświadczenia wnioskodawcy  
 
„Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

 
 

.…………………………………….…………  
                             czytelny podpis rodzica kandydata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Obowiązek informacyjny w związku z rekrutacją dziecka  
do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie wynikający  

z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” 

 

1) Kto jest administratorem danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie z siedzibą  

w Legbądzie ul. Szkolna 5, 89-504 Legbąd.   Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym 

kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300 

2) W jakim celu przetwarzamy dane osobowe 

Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji Państwa dziecka do naszej placówki a w przypadku 

pozytywnego procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3) Na jakiej podstawie przetwarzamy podane nam dane 

Państwa dane oraz dane Państwa dziecka przetwarzamy w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów 

prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c „RODO” 

 4) Kto jest odbiorcą danych 

Odbiorcą danych osobowych będą inne instytucje publiczne upoważnione do tego na mocy obowiązujących 

przepisów, ale również mogą nimi być podmioty, które świadczą dla nas usługi np. wsparcie informatyczne. 

Będą one jednak przetwarzały dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. 

5) Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe 

Państwa dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa w tym 

przez wymagany czas archiwizacji. 

6) Jakie przysługują Państwu prawa w związku z podaniem danych osobowych 

Prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  

 żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Mają Państwo również  prawo wniesienia sprzeciwu.  

7) Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu wskazanego  

w pkt. 2). 

 

 

 

…………………………….………………………………………… 
                            data i czytelny podpis wnioskodawcy – Rodzica kandydata 

 

mailto:inspektor.rodo@wp.pl

