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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W GDAŃSKU, DO ODDZIAŁU SPECJALNEGO 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

POUCZENIE: 
1. Wniosek  należy wypełnić drukowanymi literami. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się zasadami przyjęcia dziecka do 
oddziału specjalnego. 
2. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Pola zaznaczone * są polami obowiązkowymi. 
4. ** Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.) przez rodziców należy 
rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
5.*** Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) oświadczenia 
wymagane jako potwierdzające spełnienie przez kandydata zasad przyjęcia do oddziału specjalnego i składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

I. Dane identyfikacyjne kandydata 
 

Imię                            *   Drugie imię   

Nazwisko                   *   

PESEL                         *                       

Data i miejsce 
urodzenia        * 

 
dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:      
PESEL  

 

II. Nazwa wybranej szkoły i oddziału specjalnego w roku szkolnym 2021/2022 (klasa IB oraz nabór 
uzupełniający do klasy IIB lub IIIB) 
 

Lp. Pełna nazwa szkoły Oddział specjalny w szkole 

1 
Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku  
Im. Gen. Stanisława Sosabowskiego 

 

 
 
 
 
 
 

Wypełnia jednostka 

Data złożenia  

Godzina złożenia  
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III. Pozostałe informacje o kandydacie 
 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo     *  Ulica  

Powiat                   *  Nr budynku   *  Nr lokalu  

Gmina                    *  Kod poczty    *  

Miejscowość        *  Poczta            *  

 

Dane informacyjne o kandydacie 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

 

Nr orzeczenia ……………………………………………………… 

Data wydania orzeczenia ……………………………………. 

Orzeczenie wydane przez: 

…………………………………………………………………………….. 

Rodzaj i stopień niepełnosprawności 
 

 
 
IV. Dane osobowe rodziców 
 

 
Rodzic ** Rodzic**  

Imię i nazwisko *   

Telefon   

Adres e-mail   

Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1740, 2320 z późn. zm.) 
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z 
rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy 
rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko 
nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania 
osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 

Województwo *   

Powiat *   

Gmina *   

Miejscowość *   

Ulica   

Nr budynku *   

Nr lokalu   

Kod pocztowy *   

Poczta *   
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V. Zasady przyjęcia do oddziału specjalnego 
 
Do  wniosku  należy  dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, potwierdzenie odbycia 
rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zaświadczenie o tym, że dziecko podczas rocznego 
przygotowania przedszkolnego pracowało w oparciu o „Metodę Stosowanej Analizy Zachowania”.                            
W poniższej tabeli należy zakreślić wybrane odpowiedzi. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem                          
o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku, 
podejmuje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy 
przekazać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Rodzice nie dokonują rejestracji kandydata 
w elektronicznym systemie rekrutacji!      
                     

Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera. 
Tak / Nie  

Odbycie  rocznego przygotowania przedszkolnego. Tak / Nie  

Dziecko podczas rocznego przygotowania przedszkolnego 

pracowało w oparciu o „Metodę Stosowanej Analizy 

Zachowania” (metoda behawioralna).  Jeśli tak, proszę 

podać formę realizacji i nazwę placówki. 

 

Tak / Nie  

 

…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………… 

forma realizacji i nazwa placówki 
 

 

VI. Oświadczenie dotyczące zgodności treści zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego zeznania. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka 

do szkoły będę zobowiązany (a) potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku) w 

terminie podanym w harmonogramie naboru. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie 

oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole 

 

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

Data i podpis rodzica                                                   i/lub                                                  Data i podpis rodzica 

 

VII. Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola                             
w roku szkolnym 2021/2022 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko 
................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka) 

w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza do oddziału przedszkolnego/przedszkola1  ……………………………………… 
nr  w Gdańsku 

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

Data i podpis rodzica                                                   i/lub                                                  Data i podpis rodzica 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych  zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału 

specjalnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku jest Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku. 

2. Przedstawicielem administratora jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku, p. Krystyna 

Baryś, kontakt: k.barys@sp69.edu.gdansk.pl 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku jest p. Eliza Łuczkiewicz, 

kontakt: iod.sp69@wp.pl  . Należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do kontaktu w sprawach 

związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada 

i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru do oddziału specjalnego w szkole 

Podstawowej nr 69 w Gdańsku ani wynikach naboru. 

4. Dane w zakresie zawartym w niniejszym formularzu i dołączonych załącznikach, będą przetwarzane               

w celu przeprowadzenia procesu naboru do oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej nr 69                               

w Gdańsku (Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g)  

RODO  oraz przepisy Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe). 

5. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do oddziału specjalnego w Szkole 

Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne 

dla uczestniczenia w procesie naboru do oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku.   

6. Dane zgromadzone w procesie przyjęcia dziecka do oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej nr 69              

w Gdańsku, będą przechowywane przez Szkołę Podstawowa nr 69 w Gdańsku, do której kandydat 

zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu naboru wskazanego w „Zasadach przyjęcia ucznia                      

do oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku”. Szkoła Podstawowa nr 69 w 

Gdańsku do której kandydat nie został przyjęty, przechowuje jego dane przez okres jednego roku, 

chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do 

momentu uprawomocnienia się wyroku. 

7. Prawnym opiekunom 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 naboru do oddziału specjalnego w szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku. Ponadto 

przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO. 

8. Dane osobowe we wniosku rekrutacyjnym mogą być przekazane ewentualnie tylko instytucjom 

państwowym, wynikającym z przepisów prawa.  

9. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie naboru narusza 

obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie                     

z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę 

odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 

10. Dane z wniosków rekrutacyjnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej oraz nie będą profilowane, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do 

oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku nie będą zapadać automatycznie oraz 

nie będą budowane profile kandydatów.  

 

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

Data i podpis rodzica                                                   i/lub                                                  Data i podpis rodzica 
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