
ZARZĄDZENIE NR 1248/2022 
BURMISTRZA NIDZICY 

z dnia 7 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 

Na podstawie art.152 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Określam wzór zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nidzica w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Nidzica. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Nidzicy 
 
 

Jacek Kosmala 
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Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do 

klasy I w szkole podstawowej 

 w roku szkolnym…………………………………… 

Dyrektor  

(zaznacz właściwą placówkę) 

- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy 

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy  

- Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy 

- Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie  

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie 

- Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach  

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1: 

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. Imię/imiona i nazwiska rodziców 

kandydata 

 

matki   

ojca   

5. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata - o ile je posiadają 

 

matki tel. do kontaktu  

adres e-mail  

ojca tel. do kontaktu  

 
1Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo oświatowe,  zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli,  natomiast dane w 

punkcie 5 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-4 należy podać 

obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 5, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowania się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

Załącznik do zarządzenia Nr 1248/2022

Burmistrza Nidzicy

z dnia 7 lutego 2022 r.
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adres e-mail  

 

 

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

            (data)                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata) 

    

II. Oświadczenia- obowiązkowe 

 

…………………………………….………………………….. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

…………………………………….…………………………. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1. …………………………………………..…. (imię i nazwisko dziecka) mieszka pod adresem w 

……………………………………………. przy ulicy ………………………………………….. nr domu/lokalu 

……………………………………………. tj. w obwodzie Szkoły Podstawowej 

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

   

2. miejsce zamieszkania jednego/ obojga rodziców/opiekunów prawnych położone jest w obwodzie Szkoły  

Podstawowej …………………………………………………………………………………………………. 

                    

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………………… 

                                                                                                                                                   Data i  czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

III. Klauzula RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 
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INFORMUJEMY, ŻE: 

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są szkoły podstawowe 

wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata, wskazane w II części wniosku. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora (w każdej placówce) jest możliwy przy 

użyciu danych kontaktowych placówki. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 5 ustawy Prawo 

oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 151 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  oraz 

wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 

i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który 

określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania 

rekrutacyjnego. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organ prowadzący w zakresie zapewnienia 

miejsca realizacji obowiązku szkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich 

informacji na podstawie przepisów prawa. 

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o 

fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą zostać wykorzystane przez szkoły podstawowe 

wskazane w I części wniosku w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania 

miejsc. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że 

dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta 

z obowiązku szkolnego w danej publicznej szkole podstawowej, zaś dane osobowe kandydatów 

nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z 

rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

9. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem 

prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie 

przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

11. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili 

kandydatów. 

12. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w 

procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

13. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz umożliwia 

korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to w szczególności z przepisów 

wskazanych w pkt 3. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie 

rekrutacji, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających 

spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod 

uwagę.   
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