
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

do publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy

na rok szkoły ………………………………………..

DANE OSOBOWE KANDYDATA:  

Nazwisko Imię

Drugie imię
Data

urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

w przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość:

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:  

NAZWISKO

matki/opiekunki
IMIĘ

matki/opiekunki

Numer telefonu
kontaktowego

Adres poczty
elektronicznej

NAZWISKO

ojca/opiekuna
IMIĘ

ojca/opiekuna

Numer telefonu
kontaktowego

Adres poczty
elektronicznej

 …………………………………………………………………….
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik nr 2 
do karty zgłoszenia do klasy I 

szkoły podstawowej 
kandydata zamieszkałego 

poza obwodem SP w Cielczy
na rok szkolny ………………………….. 

OŚWIADCZENIE
O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KANDYDATA I JEGO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja, niżej podpisana/y …………………………….…………………………….…………………………….
                                                                                                (imię i nazwisko)

oświadczam, że dziecko ……………………………………………..……………………………………..
                                                                                         (imię i nazwisko kandydata)

jest zameldowana/y pod wskazanym niżej adresem:

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Numer domu

MACIERZYSTĄ SZKOŁĄ OBWODOWĄ JEST:  

Pełna nazwa
szkoły

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Numer domu

MIEJSCEM ZAMIESZKANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I DZIECKA JEST:  
(wypełniamy jeżeli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania)

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Numer domu

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

………………., dnia …………………… r.                          ………………………………………
      (miejscowość)                                     (data)                                                                         (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 



Szanowni Państwo

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iodo@jarocin.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji, przyjęcia 
do szkoły a następnie realizacji  zadań edukacyjnych, opiekuńczo 
wychowawczych oraz promocyjnych wynikających z przepisów prawa oraz 
statutu szkoły. Dane osobowe służą również do weryfikacji realizacji obowiązku 
szkolnego.

3. Przetwarzanie Państwa danych obywa na podstawie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit., c, e RODO, 
art. 9. ust. 2 lit g) oraz ustaw: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela,  o systemie 
oświaty, o systemie informacji oświatowej, o finansowaniu zadań oświatowych 
a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji.

4. Podanie danych osobowych dzieci i opiekunów prawnych jest wymogiem 
ustawowym. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym 
Gminy, jednostkom nadzorującym (Gminie Jarocin lub Kuratorium Oświaty) 
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub powierzane podmiotom 
przetwarzającym. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa 
a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją 
oraz przechowywania dokumentów, nie krócej niż okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji.

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia 
danych.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 00 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.

Zapoznałam się / zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

..............................., dnia .........................r.
(miejscowość)

……………….…………….…………………………….                                      …………………………………..…………………..
        (podpis matki, opiekunki prawnej)                                                            (podpis ojca, opiekuna prawnego)


