……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji

……………………………………………

Dyrektor
Zespołu Szkół
w Urszulinie
Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Prof. Alfreda Lityńskiego
w Zespole Szkół w Urszulinie w roku szkolnym 2020/20211
Dane osobowe kandydata i rodziców2

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata

3.

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4.

Imię/Imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca
Telefon do kontaktu

Matki

5.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata o
ile je posiadają

Adres e - mail
Telefon do kontaktu
Ojca

Adres e - mail

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z
przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której
zgłoszenie zostało złożone.
Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 3
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły zgodnie z przepisami art.6 ust.1 lit. a) i c) Rozporządzenia
PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

Zgodnie z art.133 ust.1 ustawy prawo oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się
dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
1

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera obowiązkowe dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w
punkcie 5 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają.
2

Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - 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 do lat 3.
3

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata (dane obowiązkowe)
Kod pocztowy

1.

Adres miejsca zamieszkania kandydata 4

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania
Kod pocztowy

2.

Adres miejsca zamieszkania rodziców
kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
……………………………………

……………………………………………

data

czytelny podpis rodzica kandydata

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.

…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………...……………………………………
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły
□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców
□ Korzystania z dziennika elektronicznego

………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
4

OŚWIADCZENIE:
Mój syn / córka/ …………………………………………………………………. będzie/nie będzie *)
uczestniczył /-ła/*) w lekcjach religii
*Niepotrzebne skreślić

…….……….……………………………….......
(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu
w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do
zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

………………………………………….......
(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej
promującej placówkę, prasie oraz w ramach przekazywania informacji o pracy dydaktyczno –
wychowawczej szkoły.

………………………………………….......
(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO KLASY PIERWSZEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L
Nr 119) informuję że, przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor
Zespołu Szkół w Urszulinie z siedzibą w Urszulinie przy ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@odoexpert.eu lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.
3. Dane osobowe przetwarzane są celu uzupełnienia zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Zespołu
Szkół w Urszulinie.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a) i c) Rozporządzenie PE i R
(UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych (dalej: RODO)- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych
Pani/Pana dziecka mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół w Urszulinie;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych
osobowych, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych naruszyło przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy dotyczące oświaty.
9. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
10. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres nauki w Zespole
Szkół w Urszulinie z siedzibą w Urszulinie przy ul. Szkolna 23 oraz po tym czasie przez okres wskazany
w przepisach.
11. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

……………………..……………………………………………..
Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego

