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Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej 1 w roku szkolnym 

2021/2022 

Dane osobowe kandydata i rodziców2 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1. 
Imię/imiona i nazwisko  

kandydata 
 

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata 
w przypadku braku numeru PESEL - 
serię i numer paszportu lub innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska rodzi-

ców
3
 kandydata 

matki  

ojca  

5. 

Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców 

kandydata  

- o ile je posiadają 

matki 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej  

ojca 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej  

Do zgłoszenia dołączam oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
4
. 

 

 

 
                                                 
1
 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 
2
 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli. Dane w punkcie 5 podaje się, jeśli takie 

środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-4 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 5, nie 
jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie zgłoszenia, a następnie skutecznego sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem. 
3
 Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe, pod pojęciem rodziców, należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (pod-

mioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
4
 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandy-

data. 

 



 

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu i załączniku do zgłoszenia będą wykorzystywane wyłącznie dla po-
trzeb związanych ze zgłoszeniem kandydata do klasy I szkoły podstawowej obwodowej, zgodnie z art. 133 ust. 1 oraz 
art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 
(dalej: RODO) informujemy, że:  
 

1) Administratorami danych osobowych zawartych w składanym zgłoszeniu jest szkoła obwodowa wskazana przez 
rodziców kandydata w zgłoszeniu (dane adresowe szkoły znajdują się na pierwszej stronie zgłoszenia),  

 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w szkole obwodowej możliwy jest przy użyciu danych adresowych szkoły 
oraz innych danych kontaktowych wskazanych bezpośrednio przez szkołę obwodową,  

 

3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia kandydata do szkoły 
obwodowej na podstawie art. 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,  

 
 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, 
 

5) dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania kandydata do szkoły obwodowej będą przechowywane 
przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.),  

 

6) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do danych 
osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określo-
nych w art. 18 RODO,  

 

7) w ramach prowadzonego procesu przyjmowania kandydata do szkoły obwodowej dane nie są przetwarzane na po-
stawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przy-
sługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 
6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

 

8) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, 

 

9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.  

 

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

 

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

                  data                                                                                               czytelny podpis rodzica 


