Malbork, dnia ………………………….
…………………….........…………………….....
Imię i nazwisko – rodzica1 (opiekuna prawnego)

…………………………….........…………….....
Adres zamieszkania

…………………………….........……………....
Adres zamieszkania

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr …......
w Malborku

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ EDUKACJI W KLASIE PIERWSZEJ2
Wnioskuję, aby moja/mój córka/syn ……………………….........……………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

realizująca(y) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym
w Szkole Podstawowej Nr ….. w Malborku, tj. w szkole innej niż szkoła, w obwodzie której
dziecko mieszka, kontynuowało edukację w klasie pierwszej w tej szkole w roku szkolnym
2020/2021.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest wskazana przez Panią/Pana szkoła podstawowa
pod adresem jej siedziby.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby szkoły podstawowej wymienionej we wniosku.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w której
realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
podstawie art. 130 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1148).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu korzystania przez dziecko z edukacji szkolnej w danej szkole
podstawowej.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez

administratora może skutkować brakiem możliwości edukacji w klasie pierwszej w tej szkole podstawowej
wymienionej we wniosku w roku szkolnym 2019/2020 bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

……………………….....................
podpis matki/opiekunki prawnej
1

…………………………..……………..
podpis ojca/opiekuna prawnego

Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148).
2
Zgodnie z art. 130 ust.6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148), dziecko, któremu
organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział
przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest
przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie
przez rodziców wniosku o kontynuację edukacji w klasie I w terminie do dnia 9 marca 2020 r.

