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…………………………………………… 

    Imię  i  nazwisko   rodzica  kandydata 

…………………………………………… 

         Adres  do  korespondencji  

…………………………………………… 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce 

ul. J. Piłsudskiego 2 32-020  Wieliczka 

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej  szkoły  podstawowej 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 

1. Imię/imiona  i  nazwisko  kandydata   

2. Data  urodzenia  kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

Miejsce  urodzenia 

           

 

4. Imię/imiona  i  nazwiska  rodziców  kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres  miejsca  zamieszkania  

rodziców/rodzica  i  kandydata 1 

 

Kod  pocztowy  

Miejscowość  

Ulica/osiedle  

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 

 

 

Adres  zameldowania  kandydata:………………………………………………………………………………... 

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

Jeżeli  dziecko  jest  zameldowane  poza  obwodem  Szkoły  Podstawowej  nr 1    proszę  podać  nazwę  

i  pełny  adres  szkoły, w  obwodzie  której  dziecko  jest  zameldowane:……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Oświadczenia  osoby  zgłaszającej: 

 

1. Oświadczam, że podane w  zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2  

 

2. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych 

z przyjęciem kandydata do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce,  w związku  

 
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
2 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. 

 

https://bilety.zimowynarodowy.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html
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z art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (RODO). 

 

3. Proszę, aby  moje  dziecko  umieścić  w  jednej  klasie  razem  z  (można  wymienić, z  imienia 

i  nazwiska,  max.  2  osoby, wskazanie  musi  być  potwierdzone  wzajemnym  wyborem): 

− …………………………………………………………………………………… 

− …………………………………………………………………………………… 

Swą  prośbę  uzasadniam  tym, że: 

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

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

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

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

4. Zobowiązuję się dostarczyć do sekretariatu informację o gotowości szkolnej dziecka  

z oddziału przedszkolnego/przedszkola  wraz  z  niniejszym  wnioskiem.  

 

5. Dołączam  do  zgłoszenia  jedno  zdjęcie  (opisane  na  odwrocie: imię  i  nazwisko, data  urodzenia, 

adres  zamieszkania, PESEL).  

 

 

Wieliczka, ………………..                       1)………………………………… 2)…………………………………. 

                         dnia                             Czytelne podpisy rodziców/prawnych  opiekunów  

__________________________________________________________________________________________ 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, sekretariat@sp1.wieliczka.eu tel:/fax: 12 2783788  

2. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz 

Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl lub tel:(+48) 693 337 954 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą: 

1) udzielona przez Panią/Pana zgoda n (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

2) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), związane z rekrutacją do szkoły, procesem nauczania, 
działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych  

i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących  
u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 

6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając  

w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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