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     Imię i Nazwisko  rodzica kandydata 
 

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

 

…………………………………………… 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 

Im. Romualda Traugutta w Mrozach 

ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy 

 

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej1 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców2  
(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)  

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

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

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 3 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

6. 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  
 

Inne istotne informacje o stanie zdrowia dziecka: .....................................................................................................  

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

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

Czy dziecko będzie korzystać z dowozów do szkoły? …………………………………………………………….. 

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 2019 poz.1148 ze zm.) 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 
Oświadczam, że podane w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.4  

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  

 

 

 

                                                 
1 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. 

 
2 Zgodnie z art.151 ust. 1  ustawy Prawo oświatowe,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-6 tabeli,   
3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
4 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. 
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Zgodnie z art.6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrozach, ul. Szkolna 2, 

05-320 Mrozy, zawartych w zgłoszeniu dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 

2020/2021 dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym . 
 
……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  

 

 

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy zwany dalej 

Administratorem. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: spmrozy@spmrozy.pl 

3) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa – (Podstawa prawna: art.131 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postepowania o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 (art.6 ust.1 lit.a,b,e, 

RODO).  

4) Dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

5) Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym zgłoszeniu jest dobrowolne lecz niezbędne 

do realizacji rekrutacji, a ich nie podanie uniemożliwi przyjęcie zgłoszonego dziecka do placówki. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 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). 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do (PUODO), gdy uzna  pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy w/w rozporządzenia. 

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata  
 


