
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY 

W DOBROMIERZU 

 
29- 120 Kluczewsko, Dobromierz, ul. Włoszczowska 5, woj. świętokrzyskie  

 
 
 
 
 
 

Dobromierz, ……………………………………. 

(data)  ………………. 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  

do klasy pierwszej Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Dobromierzu 

 

Proszę o przyjęcie mojej/ mojego córki/ syna w roku szkolnym 2022/2023 do pierwszej klasy 

Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Dobromierzu.  

Dane osobowe dziecka: 

 Nazwisko………………………………….. imiona……………………………………. 
 

 Data miejsce urodzenia: dzień………… miesiąc………………… rok………………... 
 

 PESEL…………………………………………………………………………………... 
 

 Imiona rodziców………………………………………………………………………… 
 

 Adres stałego zameldowania: kod pocztowy…………………………………………… 
 

 Miejscowość……………………………………. ulica nr domu………………………. 
 

 Woj. …………………………tel. domowy………………. tel. kom……...…………… 
 

 E-mail…………………………………………………………………………………… 
 

 Adres do korespondencji ………………………………………………………….…………  

 Dodatkowe informacje: 

 

Czy dziecko realizowało, jako pięciolatek, wychowanie przedszkolne? TAK/NIE* 
 
Jeśli tak, to proszę podać adres placówki………………………………………………………. 

Jeśli nie, to proszę o załączenie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. 
 
Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej? TAK/ NIE* 
 
Jeśli tak to w jakich godzinach…………………………………………………………………. 
 
Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia? TAK/NIE* 
 

 
…………………………………………………………… 

 

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

       Podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych 

*Niepotrzebne skreślić  
 
 
Tel./ fax 44 78 14 859, www.zpsdobromierz.fm.interia.pl, e- mail: sekretariat@zpsdobromierz.pl 

 

mailto:sekretariat@zpsdobromierz.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Przedszkolno- Szkolny w Dobromierzu 

ul. Włoszczowska 5, 29-120 Kluczewsko, woj. świętokrzyskie 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. Z o. o. Sylwester Cieśla 

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce, email.: iod@czi24.pl 

1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane w celu rekrutacji na 

podstawie: 

a) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych/; 

a) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi  

i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie  

art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

b) realizacji zadań zgodnych z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)., Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).   oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915). 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty uczestniczące w realizacji usługi; 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane dopóki, dopóty nie 

zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres 

przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe 

przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających  

z zawartych umów; 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w procesie rekrutacji; 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

      …………………………………………………………… 

 

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

       Podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych 


