
Wypełnia szkoła:  

Data przyjęcia podania ...................................  

        Nr  podania ..................................................... 
 

 

 Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat. 

 

 

 
                                                 ………………………………………, ……………………….                              

                                               (miejscowość)                        (data) 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GĘBICACH 

 

Treść Informacje 
(wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka:  

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL dziecka:  

Adres zamieszkania dziecka:  

Imiona i nazwiska rodziców 
(opiekunów prawnych):  

Adres zamieszkania rodziców 
(opiekunów prawnych):  

Numery kontaktowe do rodziców 
(opiekunów prawnych):  

Adres e-mail:  

Nazwa i adres szkoły 
macierzystej/obwodowej:  

Proszę o przyjęcie do*: 

 szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim – klasa ................. 

 szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu z umiarkowanym lub znacznym – klasa ................. 

 szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – klasa ................. 

 niepełnosprawność sprzężona 

 

Jaka: …………………………………………................. 



 

Do podania załączono*: 

 2 zdjęcia 

 orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

 kartę informacyjną  

 ocenę opisową lub odpis (kserokopię) arkusza ocen 

 opinię wychowawcy (jeśli dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola  
lub szkoły) 

 świadectwo ukończenia poprzedniego etapu kształcenia 

 zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 
lub o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 skierowanie starosty właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka,  
jeżeli powiat nie prowadzi szkoły specjalnej 

 aktualne zwolnienie lekarskie, jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach 
wychowania fizycznego 

 karta zdrowia ucznia 

 kserokopia aktu urodzenia dziecka 

 podanie o przyjęcie o świetlicy 

 kserokopia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego  
z przedszkola lub poprzedniej szkoły 

 kserokopia decyzji sądu o przyznaniu pieczy zastępczej  

 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli dziecko było odroczone  
od realizacji obowiązku szkolnego 

 oświadczenie o uczestniczeniu w lekcjach religii/etyki (załącznik nr 2) 

 oświadczenie uczestniczeniu w zajęciach wychowania do życia w rodzinie 
(załącznik nr 3) 

 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej w skrócie RODO) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach z siedzibą przy ul. Polna 1 

(kod pocztowy: 64-700 Czarnków), tel. (67) 255-14-20 , adres e-mailowy: zssgebice@wp.pl  
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: zssgebice@wp.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do ww. szkoły na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, a w przypadku przyjęcia  

do szkoły w celu prowadzenia jej dokumentacji na podstawie §4 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz w celach marketingu i promocji szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji tj. do czasu decyzji o przyjęciu / nieprzyjęciu do szkoły;  

a w przypadku przyjęcia przez okres 50 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (przed przyjęciem do szkoły), ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  
przed przyjęciem do szkoły bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia w procesie rekrutacji do szkoły. Jest Pani/Pan zobowiązana/y  
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia do szkoły. 

 

 
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 

 
 

......................................................... 
(podpis matki/opiekuna) 

 
 

........................................................ 
(podpis ojca/opiekuna)



Załącznik nr 1 
 
 

…................……………….……………….………………………… 
                             (miejscowość, data) 

…................……………….……………….………………………… 
              (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
    

…................……………….……………….………………………… 
           (adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 
 
 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 
 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach do celów: 

[    ] uczestnictwa w rekrutacji do w/w szkoły, 

[    ] prowadzenia dokumentacji szkoły w przypadku przyjęcia do niej. 
 
 

        
 

…................……………….……………….………………………… 
                      (podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia) 

 

 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w postaci zdjęć, 
prezentacji lub filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki zarejestrowany podczas 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w celu rozpowszechniania  
w mediach na następujących polach eksploatacji: materiały marketingowe promujące szkołę,  
przez Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach zgodnie z ustawą z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). 
Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. Posiada Pan/Pani 
prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem, oraz do usunięcia określonych wyżej danych  
po wycofaniu niniejszej zgody. 

 
 

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

                                                                                                                 (podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia) 

 


