
                                            Słupsk, dnia …………………………………………. 

Podanie 
o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej 

Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno 

Proszę o przyjęcie syna/córki do Katolickiej Szkoły Podstawowej Świętej Rodziny  

z Nazaretu – Ziarno do klasy ……………….. na rok szkolny……………………………………… 

Dane osobowe kandydata: 

PESEL 

Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………. 

Imiona ………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia…………………………………… Miejsce urodzenia ………………………………….. 

Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………….. 

Data Chrztu Świętego ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania …………………………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania) …………….…………………………….. 

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

Miejsce realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego………… 

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

Obwodowa Szkoła Podstawowa ……………………………………………………………………………. 

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



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

Dane rodziców/ prawnych opiekunów 

Dodatkowe informacje 

1. Liczba dzieci w rodzinie ………………………. w tym uczęszczających do Katolickiej 
Szkoły Podstawowej Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno. 

2. Dlaczego chcieliby Państwo, aby dziecko uczęszczało do naszej szkoły? 

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

Dane matki/prawnej 
opiekunki 

Dane ojca/prawnego 
opiekuna

Nazwisko 

Imię 

Adres zameldowania (jeśli 
jest inny niż dziecka) 

Telefon komórkowy 

Telefon domowy 

E- mail 

Zawód 

Miejsce pracy 



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

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

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

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

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

3. Kłopoty zdrowotne dziecka: przeciwskazania lekarskie  

alergie……………………………….…., słaba krzepliwość krwi……………………………………..…., 

choroba lokomocyjna ………………………………., cukrzyca …………………………………………., 

inne …………….…………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Czy dziecko posiada: 

opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej………………………..……………, orzeczenie 

o niepełnosprawności………………..……., orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

…………………………., ocenę procesów integracji sensorycznej …………………………………… 

5. Czy dziecko uczestniczyło: 
a) w zajęciach specjalistycznych: 

z psychologiem….……………., z pedagogiem………….………, z terapeutą…………………….,  

innych……………………………………………………………………………………………………………… 

b) w zajęciach rozwijających zainteresowania, zdolności dziecka (proszę wymienić)? 

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

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

6. Czy jest coś, na co dziecko jest szczególnie wrażliwe 

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

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



7. Mocne strony dziecka według Państwa 

8. Obszary trudności dziecka według Państwa 

Wymagane dokumenty dołączone do podania 
• 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne, 
• Opinia, zaświadczenie z przedszkola na temat dziecka (informacja na temat funkcjonowania 

dziecka w przedszkolu), 
• Odpis skrócony aktu urodzenia (poświadczona kopia),  
• Opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie 

o stanie zdrowia (jeśli uczeń posiada należy dokument złożyć w toku rekrutacji). 
W przypadku otrzymania opinii/orzeczenia zaświadczenia lekarskiego po zakończeniu 
rekrutacji, należy niezwłocznie złożyć dokument po jego otrzymaniu). 

• Dodatkowo należy dostarczyć dokument „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole” wydany przez przedszkole. 

• Podanie wraz z dokumentacją należy złożyć w sekretariacie szkoły od 1 marca 2022r. 
do 26 marca 2022r. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie do Katolickiej Szkoły Podstawowej Świętej Rodziny z Nazaretu 
– Ziarno, mojego dziecka, oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
Administratorem moich danych/danych osobowych mojego dziecka jest Zespół Szkół Katolickich 
im.  św. Marka w Słupsku, w skład którego wchodzi  szkoła podstawowa, mający siedzibę przy 
ul. J. Piłsudskiego 20. 
1. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych/danych mojego dziecka stanowi 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, 
s.  1), wprowadza się dokumentację ochrony danych osobowych, stanowiącą załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

w zakresie wychowawczym w zakresie dydaktycznym

w zakresie wychowawczym w zakresie dydaktycznym



2. Moje dane osobowe/ dane osobowe mojego dziecka ………………………………………………………………… 

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

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej 
Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno, oraz w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem 
pozytywnym, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości przyjęcia do szkoły.  
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych/danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania 

a także prawo zarządzania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 
5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Dane osobowe udostępniane przez Państwa będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim 

tylko w przypadku konieczności realizacji wymogów prawa obowiązujących szkoły. 

Oświadczenie 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym 
przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w niniejszym podaniu przez Katolicką Szkołę Podstawową Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno, w celu 
przeprowadzania procedury rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia rekrutacji 
z  wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Katolicką Szkołę 
Podstawową Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie 
usługi edukacyjnej. Wyrażam zgodę na udostępnianie podmiotom trzecim podanych w podaniu 
danych w celu realizacji wymogów prawa obowiązujących szkoły. 

data: …………………………………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka  

…………………………………………………………………………………. 


