
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11 10-456 Olsztyn 

                                        tel./fax 89/533-38-44           adres e-mail: szkol.swietarodzina@tlen.pl          www.zsk.olsztyn.pl
_________________________________________________________________________________________________

Celem i zadaniem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny jest wspieranie rodziców w ich powołaniu do
dobrego wychowania dzieci.

Nasza szkoła pragnie to czynić w oparciu o ideały i zasady chrześcijańskie, postrzegając człowieka jako osobę
jedyną, niepowtarzalną i umiłowaną przez Boga. 

Szkoła umożliwia uczniom głęboką formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego (w toku
zajęć dydaktycznych uwzględniane są: nauka religii,  pierwszopiątkowa Msza Święta, poranna modlitwa, modlitwa
Anioł Pański, nabożeństwa liturgiczne – różaniec w m-cu październiku, Roraty, Droga Krzyżowa w okresie Wielkiego
Postu, nabożeństwo majowe, rekolekcje adwentowe i wielkopostne).

DEKLARACJA ZAPISU
 ucznia do klasy ………

rok szkolny 20……/20………

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka ....................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia dziecka..................................................................................................................

3. Adres zamieszkania ......................................................................................................................................

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

4. Numer telefonu i e-mail rodziców/opiekunów prawnych.............................................................................

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

5. Prosimy o podanie głównych motywów, dla których chcą Państwo posłać swoje dziecko do Katolickiej
Szkoły Podstawowej:
......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

6. Do jakich form czynnego zaangażowania w życie szkoły Państwo się zobowiązują? (zaznacz właściwe
przez wstawienie znaku „x” w kwadracie): 

 □ współpracy z Radą Rodziców,

 □ udziału w spotkaniach wychowawczych z wychowawcami oraz innymi prelegentami,

       □ udziału w katechezach z Księdzem Duszpasterzem szkoły (ogólnych oraz przygotowujących przez cały
rok do I-szej Komunii św.)

 □ pomocy wychowawcy w organizacji życia klasy.
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Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych:

a. Rozumiemy i akceptujemy wychowanie naszego dziecka w szkole w duchu nauczania religijnego,
moralnego  i  społecznego  Kościoła  Rzymskokatolickiego,  opartego  na  Biblii  i Tradycji  Kościoła
zawartego w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły (podkreśl właściwe):

TAK  NIE

b. Jako  rodzice/opiekunowie  prawni  deklarujemy  wolę  konstruktywnej  współpracy  i  pomocy
w sprawach wychowawczych i  organizacyjnych,  a  także  w zakresie  materialnych potrzeb  szkoły,
koniecznych do jej funkcjonowania (podkreśl właściwe):

TAK  NIE

Olsztyn, dnia ..................................

        ......................................          ......................................
Podpis ojca/opiekuna prawnego Podpis matki/opiekuna prawnego

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 Państwa danych osobowych – rodziców/opiekunów prawnych i dziecka – jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny 
z siedzibą w Olsztynie, tel.: 89 533-38-44, e-mail: szkol.swietarodzina@tlen.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie możliwy jest pod numerem tel. 797 002 324
lub adresem e-mail: szkol.swietarodzina@tlen.pl  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań usta-
wowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) oraz
Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) – dla spełnienia statutowych zadań dy-
daktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz nauki dziecka w placówce i po tym terminie zostaną zniszczone.
5. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, usunięcia

danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nad -
zorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa
oraz podmiotom, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 
9. Jeżeli odmówią Państwo podania danych osobowych wówczas nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji, przyjąć dziecka do szkoły i realizować zadań

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) oraz
Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.), w celu realizacji statutowych zadań dy -
daktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Oświadczam, że 
zapoznałam/em  się  z  powyższą  informacją  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Katolicką  Szkołę
Podstawową im. Świętej Rodziny w Olsztynie podanych w „Deklaracji zapisu” danych osobowych.

Olsztyn, dnia ..................................

        ......................................                 ......................................
Podpis ojca/opiekuna prawnego Podpis matki/opiekuna prawnego
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	TAK NIE

