
 

ANKIETA WSTĘPNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI UCZNIÓW  

DO KLASY PIERWSZEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ 

SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁAII WE WROCŁAWIU  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

1. Nazwisko, imię/imiona dziecka: 

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

2. Data urodzenia:………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania:  

Miejscowość, poczta : ……………………………………………………………  

ulica, nr domu/mieszkania: ………………………………………………………  

nr telefonu: ………………………………………………………………………. 

4. Nazwa i adres przedszkola do którego dziecko uczęszcza: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5. Liczba dzieci w rodzinie: 

.................................................................................................................................  

6. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów dziecka:  

matki/opiekuna …………………………………………………………………...  

ojca/opiekuna ……………………………………………………………………..  

7. Zawód rodziców/opiekunów dziecka:  

matki/opiekuna …………………………………………………………………...  

ojca/opiekuna …………………………………………………………………….  

8. Miejsce pracy rodziców/opiekunów dziecka:  

matki/opiekuna……..……………………………………………………………. 

ojca/opiekuna .…………………………………………………………………… 

9. Zainteresowania, uzdolnienia i trudności dziecka:  

………………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………………..………………….. 

10. Powody dla których rodzice/opiekunowie wybierają tę szkołę dla dziecka: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..………………….. 



 

11. Oczekiwania rodziców/opiekunów wobec szkoły, nauczycieli i wychowawców: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

12. Pozyskanie informacji o szkole: 

  od rodziców uczniów tutejszej szkoły                                                                                                     

  z innego źródła (jakiego?) ................................................................................. 

 

13. Deklaracja opłaty wpisowego 400 zł. 

Tak     Nie  (z jakiego powodu?)……………………………………………. ..  

……………………………………………………………………………………. 

 

14. Deklaracja opłaty czesnego za każdy miesiąc w kwocie 500 za jedno dziecko, dwoje 

dzieci 450+450;  3 dzieci 450+350+250; 4 dzieci 450+350+250+250 

Tak     Nie  (z jakiego powodu?)……………………………………………. ..  

……………………………………………………………………………………. 

 

Data i podpis rodziców/opiekunów………………………………………………. 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor  Niepublicznej  Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana 
Pawła II  we Wrocławiu  Plac Franciszkański 1-3, 50-070 Wrocław  tel: 71 343 72 97, mail:  dyrsp.wroc@cmw.osw.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznej  Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II  we 
Wrocławiu możliwy jest pod numerem tel. nr 71 343 72 97 lub adresem email (adres email): iodo@cmw.osw.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 
danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 
2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Rodzicom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 
 
                                                                                                                                                                                     Administrator 
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