
 

       Czemierniki, dnia ………………………….…………..  

   

                          Dyrektor   

                                         Zespołu Szkół w Czemiernikach 

   

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
(proszę uzupełnić wielkimi drukowanymi literami)    

Dot. Dzieci spoza obwodu szkoły. 

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców.1 

 

Imię i nazwisko 

kandydata:   

imię: nazwisko: 

 

Data i miejsce 

urodzenia kandydata:   
                 

Numer PESEL*             

Adres zamieszkania 

ulica  nr domu/lokalu  

kod pocztowy  miejscowość  

województwo  Gmina  

 

II. Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż zamieszkania 

ulica  nr domu/lokalu  

kod pocztowy  miejscowość  

województwo  Gmina  

 

 

III. Dane rodziców/opiekunów 

Imiona i nazwiska 

rodziców kandydata:   
 

imię i nazwisko ojca: imię i nazwisko matki:  

 

 

Adres poczty 

elektronicznej i 

numery telefonów 

kandydata o ile je 

posiadają 

adres mailowy ojca: adres mailowy matki: 

nr telefonu ojca: nr telefonu matki: 

                                                           
1 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, Zgłoszenie, o którym mowa wart.133ust.1, zawiera:1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz 
numer PESEL kandydata, *a w przypadku braku  numeru  PESEL – serię  i numer  paszportu lub  innego  dokumentu potwierdzającego 
tożsamość;2)imiona i nazwiska rodziców kandydata;3)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata –o ile je posiadają 



OŚWIADCZENIA: 

Oświadczenie o 

miejscu 

zamieszkania 

rodziców kandydata 

i kandydata:2 

miejsce zamieszkania 

kandydata: 

 

 

 

 

miejsce zamieszkania ojca: 

 

miejsce zamieszkania matki: 

„Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego oświadczenia.”3 

 

Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły 

Dane o macierzystej szkole obwodowej 

Pełna nazwa szkoły podstawowej 

 

 

Adres szkoły 

 

 

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 

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

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

 

INFORMACJA  

 
 

• SKŁADAJĄC PODPIS POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DZIECKA  ZE STANEM FAKTYCZNYM4  

   

 

              ______________________________________________________________    
(czytelny podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów)   

 

                                                           
2 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i 
kandydata. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. 
3 godnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, Oświadczenie,  o którym  mowa  wust.2,  składa  się  pod  rygorem odpowiedzialności  
karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń.  Składający oświadczenie  jest  obowiązany  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 oświadczeń 
4 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto, składając zeznanie mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja 
prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat 



 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE:  

1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach dokonania zgłoszenia jest  Zespół Szkół             w Czemiernikach 

Przy ul. Kockiej 45, nr kontaktowy (83)3513004/(83)3513543 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Pomorska. Kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@sp-
czemierniki.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu  dokonania 
zgłoszenia do klasy I szkoły o którym mowa w art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 i 2  ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i 
obsługujący system ewidencji kandydatów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

6. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich 
sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 
RODO.  

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do usunięcia o ile znajdą zastosowanie przesłanki, o 
których mowa w art. 17 ust. 1 RODO. 

9. W ramach procesu zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, 
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie zgłoszenia do szkoły podstawowej jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  

11. W toku przetwarzania danych na potrzeby zgłoszenia nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie 
zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.  

12. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie zgłoszenia 
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, 
gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ 
nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi5.  

13.   Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej jest obowiązkowe i znajduje 
podstawę w przepisach ww. ustawy Prawo oświatowe". 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

 

……………..…………………………………………………..…………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata) 

……………………………………     

(data)    

                                                           
5 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu składania 
wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 


