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ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ  

OD 1 WRZEŚNIA 2023 

(dotyczy dzieci potwierdzających uczęszczanie do klasy pierwszej szkoły obwodowej) 

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową. 

Nazwa szkoły* Adres szkoły* 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. 
Wyszyńskiego w Wierzchowisku 

Wierzchowisko 32b, 32-340 Wolbrom 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imiona:*  Nazwisko: *  

PESEL*            

Data urodzenia*  
dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 
tożsamości:  

 

DANE RODZICÓW 

(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   
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 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane zgodne są ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 z 
2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku (Wierzchowisko 32b, 
tel. kontaktowy: 326441603)  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
gim5spw@wp.pl lub pisemnie pod adres Administratora.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie 
do klasy I publicznej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia.  
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy 
szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  
5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są 
zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka 
do klasy I publicznej szkoły podstawowej.  
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że 
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 
7. Dane osobowe dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły przetwarzane są do końca okresu, w którym 
uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej. Administrator będzie przetwarzać dane w dalszych 
celach, tj. w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji.  
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania 
danych; c) ograniczenia przetwarzania; d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna 
z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO. 
 9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 
193 Warszawa).  
 
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym 
może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły. 
 
 
 
………………………..................      …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 
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INNE INFORMACJE O DZIECKU 

(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie 
z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1082) 

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

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

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

…………..…………………., dnia ………………………. 


