
Data przyjęcia zgłoszenia:    

ZGŁOSZENIE UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY 
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ………………………. W ROKU SZKOLNYM …................................

1. DANE UCZNIA:

Imię/imiona i nazwisko ucznia

Data i miejsce urodzenia

PESEL ucznia
(w przypadku braku numeru PESEL – seria 
i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość)

Adres miejsca zamieszkania

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA:

Imię i nazwisko matki/prawnego 
opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych
(o ile je posiada)

Imię i nazwisko ojca/prawnego 
opiekuna 

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 
(o ile je posiada)



3. ZGŁOSZENIE:

1. Zgłaszam  do  I  klasy  Szkoły  Podstawowej  w  ……………………………………  córkę/syna
……………………………………………………………………….………………………………………....

2. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie  powiadomię  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  o  zmianie  danych  zawartych

w zgłoszeniu,
c) wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  dla  celów

związanych z rekrutacją do szkoły/gimnazjum zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 101, poz. 1000 z późn. zm.).

3   .Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku rekrutacyjnym do szkoły podstawowej/przedszkola
dane osobowe są prawnie wymagane ,  określone ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(  Dz.U.  z  2018r.  poz.  996,  1000,  1290,  1669,  2245-  obowiązuje  od  1  września  2017  oraz
rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na  podstawie tej ustawy.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679       z dnia
27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  informujemy,  iż  Administratorem  Pani/Pana  danych
Osobowych  jest…………………………………………….(wpisać  nazwę  i  adres  organizacji  oraz  nr
telefonu kontaktowego)
Organizacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego podstawowym zadaniem
jest kontrola prawidłowości przetwarzania danych w organizacji. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu
edukacyjnego i wychowawczego.
Pełna  informacja  dotycząca  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  jest  dostępna  na  tablicy
ogłoszeń w organizacji i na stronie internetowej Administratora Danych.    

…………………………………………. ………………………………………….
(miejscowość, data)             (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

4. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO/
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………………….
(podpis Dyrektora) 


