
Data przyjęcia zgłoszenia:     

 

 

     Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej            

                    będącej szkołą obwodową  na rok szkolny  2021/2022                           

Zgłaszam dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej 

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

 

NAZWISKO 
 

                   IMIĘ / IMIONA 
 
 

DATA  I MIEJSCE URODZENIA  
 

 
PESEL 

           

 

Oświadczam, że dziecko  odbyło roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne. 

2. DANE RODZICÓW  (opiekunów prawnych) 

 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefon kontaktowy: Telefon kontaktowy: 

e-mail: 
 

e-mail: 

 

3. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICOW  (opiekunów prawnych) INFORMACJE 

dot. DZIECKA  -       

 
 
 
 
 

 

4.   Podstawa prawna: art.133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r. poz. 59)    

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

        podpis matki (opiekuna prawnego)                      podpis ojca (opiekuna prawnego)           

        



Załącznik do zgłoszenia rodziców dotyczącego  

przyjęcia dziecka do klasy I,  

zamieszkałego w obwodzie tej szkoły 

………………………………………..      

Imię i nazwisko rodzica 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 
  

 

▪ Miejsce zamieszkania rodziców kandydata (podać: kod pocztowy, miasto, ulicę , numer domu 

i mieszkania): ………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

▪ Miejsce zamieszkania kandydata (podać: kod pocztowy, miasto, ulicę , numer domu i mieszkania): 

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

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

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

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  

  

 

 

Podstawa prawna: art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

            Podpisy rodziców kandydata: 

 

               ……………………………. 

 

Data:……………….                                                           ……………………………. 

                                                      

  



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych Szkołę Podstawową 

w Siekierczynie z filią w Falkowej, z siedzibą w Siekierczynie 68, 33-192 Bruśnik,  w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Podanie danych zawartych 

formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. 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. 

 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 zwane dalej RODO)  

informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Siekierczynie z filią w Falkowej, z siedzibą  

w Siekierczynie 68, 33-192 Bruśnik, reprezentowana przez Dyrektora Pana Marzenę Szczepańską, tel. 14 65 46 040, adres e-

mail: spsiekierczyna@ciezkowice.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: inspektor@ciezkowice.pl, tel. 696 932 115. 

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

postępowania rekrutacyjnego. 

4. 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 podstawowej, zaś dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez 

okres roku. 

5. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

  

                                                                                                               ………………………… 

                                                                                                                                                     Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

mailto:spsiekierczyna@ciezkowice.pl
mailto:inspektor@ciezkowice.pl

