
W       WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY ……………………… 

                                                              w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu- Dobrzyniu w roku szkolnym 2022/2023 
I. DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka................................................................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania............................................................................................................................................................................ 

3. Nazwa i adres szkoły  właściwej obwodowo: ............................................................................... ....................................................................... 

4. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................................................................................... 

5. PESEL: 

  

6. W przypadku braku nr PESEL – inny dokument tożsamości/paszport.. ……………………………………………………………………….. 

7. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię PP-P1                                              

(w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć kopię)  TAK/NIE1 

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW1 

MATKA/OPIEKUNKA1 OJCIEC/OPIEKUN1 

1. Imię i nazwisko  1. Imię i nazwisko  

2. Adres zamieszkania  2. Adres zamieszkania  

3. Telefon kontaktowy 3. Telefon kontaktowy  

4. E-mail 4. E-mail 

 

 

Załączniki: 

1. Rodzina zastępcza, rodzic samotnie wychowujący dziecko1 (dołączyć stosowny dokument) 

2. Oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny1 

3. Dokument potwierdzający ograniczenie lub pozbawienie praw1 rodzicielskich (dołączyć stosowny dokument do wglądu) 

4. Oświadczenie dotyczące uczęszczania dziecka na religię/etykę1 

5. Świadectwo z klasy 4 (kandydat do klasy 5,6,7,8), z klasy 6 (kandydat do klasy 7,8), z klasy 7 (kandydat do klasy 8)1 

6. Deklaracja wyboru drugiego języka obcego (kandydat do klasy 7,8) 

 

III.  Dodatkowe informacje:............................................................................................................................................................ 

       

          IV. Uwagi : .................................................................................................................................................................................. 

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

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym2. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § l kodeksu karnego. 

 

 

 

 

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

 miejsce i data     podpis matki/prawnej opiekunki           podpis ojca/prawnego opiekuna 

             
1niepotrzebne skreślić 
2 dyrektor Zespołu zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych 

 

 

 

 

 

           



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

1.Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w 

Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, zsm@golub-dobrzyn.pl. 

 

2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 

a)wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rodo w z związku z prowadzeniem przez 

placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawą z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, oraz wypełnienie 

obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej, 

 

b)realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach 

uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Rodo związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody 

udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, 

fanpage-u, portalu społecznościowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo, 

 

c)zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób przebywających na terenie placówki, oraz ochrony mienia, poprzez 

zastosowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e Rodo, w związku z art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe,   

 

oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rodo, w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii (tzw. danych wrażliwych). 

 

3.Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak 

możliwości edukacji dziecka w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

4.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

 

5.Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

6.Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 

przepisów prawa. 

 

7.Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl 

 

8.Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla naszej placówki. 

 

9.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 
 

 

        Zapoznałem/am się z treścią klauzuli: 

 

 …………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

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

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu......................................................... 

1) zakwalifikowała dziecko do Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 

2) nie zakwalifikowała dziecka do Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu z powodu......................................................... 

3) suma punktów łącznie: ............................................. 

Podpisy członków Komisji:       Podpis Przewodniczącego Komisji: 

1. ….....................................................     .......................................................... 

2. …..................................................... 

3. …..................................................... 

 


