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ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JESTGMINA OLKUSZ 

              W ROKU SZKOLNYM    2021/2022 

 
 

Niniejszym zgłaszam dziecko do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka jest szkołą obwodową: 

I.  Szkoła obwodowa 

 

Nazwa szkoły 
 
 
 

Adres szkoły 
 
 
 

 

II.  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: 

 

III.  Pozostałe informacje o kandydacie 

Dodatkowe informacje o kandydacie 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego * 
* należy zakreślić kółkiem właściwą  
odpowiedź 

 

TAK / NIE / ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

 

IV. Dane osobowe rodziców 

 

 Matka Ojciec 

St. pokrewieństwa   

Imię i nazwisko *   

Telefon kontaktowy*   

E-mail kontaktowy   



V. Inne istotne informacje o kandydacie 

(dodatkowe informacje przekazywane przez rodzica, zgodnie z art. 155ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

1/istotne dane o stanie zdrowia 

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

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

2/ stosowanej diecie 

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

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

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

3/ rozwoju psychofizycznym 

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

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

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

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

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

 
VI. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata stanowi załącznik do zgłoszenia do 

klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. 

VII. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

VIII. Oświadczenia dotyczące danych osobowych 

Działając jako rodzic/ opiekun prawny 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: 

Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie 

moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka:  

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w Gorenicach. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 

w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz uzupełnienia wniosku o przyjęcie Dziecka do Zespołu Przedszkolnego, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt c) RODO oraz wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania 

wewnętrznego szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane dotyczące adresu e-mail przetwarzamy na 

podstawie Państwa dobrowolnej zgody, ułatwiającej kontakt  

z Państwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów 

przetwarzania, tj.: 

 W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkołę - przez okres do czasu ich wypełnienia;  

 W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Szkoły, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez 

Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 Podstawą prawną przetwarzania danych przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza  

w Gorenicach jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 



U. z 2015 r. poz. 2135) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2156). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy  

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156). Rodzic ma prawo odmówić 

podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału  

w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w 

kwalifikacji. 

4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

 Prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;  

 Prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;  

 Prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO, chyba, że na 

Administratorze danych ciąży obowiązek archiwizacji ww. danych;  

 Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO, 

chyba, że na Administratorze danych ciąży obowiązek archiwizacji ww. danych lub obowiązek Ustawowy;  

 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia RODO;  

 Prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza Urzędami 

biorącymi udział w rekrutacji.  

6. Kontakt do Inspektora Ochrony danych w Szkole: adres e-mail: j.grabowski@fibcode.com.   

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. Będą poddane 

jedynie procesowi przyporządkowania ucznia do odpowiedniej grupy bądź jednostki przedszkolnej na 

podstawie podanych danych osobowych.  

8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę 

Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
………………………………………………  ……………………………………………  
                   (podpis matki)                                (podpis ojca) 

 
 

 

 

 
 

Miejscowość, data ………………………….................................... 

 

 
 

 


