
                   Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej                         

                     na rok szkolny 20…../20….. 

Proszę o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej  

  

……………………………………………………………………………………………………  
(nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie) 

          Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym     

DANE DZIECKA  
Dane osobowe dziecka 
Imię     Drugie imię    Nazwisko  

 

 

PESEL    

 

 

Data urodzenia            Miejsce urodzenia  

 

 

 

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 
Ulica       nr domu  nr lokalu 

 

 

Kod     Miejscowość 

 

 

Województwo           Powiat       Gmina 

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka 
Ulica           nr domu      nr lokal           tel. stacjonarny 

 

 

Kod    Miejscowość 

 

 

Województwo           Powiat       Gmina 

 

 

 

Dane rodziców/opiekunów: 
Imię                           Nazwisko                 Telefon (matki) 

 

 

Imię                           Nazwisko                 Telefon (ojca) 

    

   

 

   

      

        

           

   

   

 

   

  

  

  

    

 



 

 

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, opinia bądź 

orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, itp.  
………………………………………………………………………………………………….................................  

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

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

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:  
□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły  
□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach  
□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców  

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

 

OŚWIADCZENIE: 

  

Mój syn/córka/ ……………………………………………. będzie (nie będzie) uczestniczył/-ła/ 

w lekcjach religii/etyki*  
*niepotrzebne skreślić   

……………………………………………………...  
                                                                                                                                        (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych przez administratora danych tj. Szkołę Podstawową 

im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, reprezentowaną przez Dyrektora, Goworówek 43a, 07-440 Goworowo w 

celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest 

dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 

treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

……………………………………………………...  
                                                                                                                                      (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Działając jako o rodzic / opiekun prawny dziecka 

...……...…..........................................................  
                               (imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 

maja 2018 r. 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 osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. 1) (dalej:RODO): 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła 

Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą, 

Goworówek 43a, 07-440, e-mail: szkola@spgoworowo.edu.pl tel.: 29 761-40-61. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować 

się w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: 

inspektor@spgoworowo.edu.pl. 

3. Dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) na 

podstawie art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, z poźn. zm.), który określa treść wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wykaz załączanych 

dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, 4 i 14, który 

określa sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który 

określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania 

rekrutacyjnego.  

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

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

międzynarodowej.  

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego 

wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 

którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

7. Rodzicom/prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

swoich i dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uznają, iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 

i 4 RODO. 

10. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do 

szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji i 

wynika to w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych 

zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast 

podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 
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poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych 

kryteriów.  
                                                                                                         ……………………………………………………...  

                                                                                                                          (podpis rodziców/prawnych opiekunów)   

 


