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ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PARCZEWIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
(proszę uzupełniać kartę czytelnie DRUKOWANYMI literami)

1. Dane osobowe ucznia
Imię (imiona) ucznia

Nazwisko ucznia

Data i miejsce urodzenia ucznia

PESEL ucznia

Adres zamieszkania ucznia

Adres zameldowania ucznia (jeżeli jest inny niż
zamieszkania)

Imiona i nazwisko matki/opiekuna prawnego

ojca/opiekuna prawnego

Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego

ojca/opiekuna prawnego

Telefony kontaktowe
rodziców/ prawnych
opiekunów

matki/opiekuna prawnego

ojca/opiekuna prawnego

Adres e-mail rodziców/
prawnych opiekunów

matki/opiekuna prawnego

ojca/opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy w przypadku braku możliwości połączenia na numery wskazane

powyżej: ……………………………………Kontakt e-mailowy: ………………………………………..

Numer aktu urodzenia lub innego dokumentu
potwierdzającego dane osobowe dziecka

Informacje o uczniu
Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego (należy zakreślić odpowiedź) tak nie

Nr orzeczenia: Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności):

Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane
przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
(należy zakreślić odpowiedź)

tak nie
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Data wydania orzeczenia: Okres, na jaki orzeczono stopień
niepełnosprawności:

Uczeń posiada opinię poradni psychologiczno –
pedagogicznej (należy zakreślić odpowiedź)

tak nie

Numer opinii: Data wydania:

Istotne dane o stanie zdrowia (tj. potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie i inne):

2. Objaśnienia
Informację należy wpisywać na podstawie aktu urodzenia lub dowodu osobistego.
W chwili składania zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są
do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty,
odpis aktu urodzenia.
Informacja uzupełniająca: Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są zawiadamiać
o każdej zmianie, która dotyczy dziecka, tj. zmiana imion i nazwisk, adresu zameldowania, adresu
zamieszkania, zmianach w realizacji obowiązku szkolnego. Do dnia 1 września rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej informacji o wszelkich
przeciwwskazaniach w realizacji zajęć organizowanych przez szkołę, oraz do informowania
o każdej zmianie stanu.

3. Dodatkowe dane o uczniu

Czy uczeń będzie uczęszczał na lekcje religii
w szkole? (należy zakreślić odpowiedź)

tak/ nie

Czy uczeń będzie korzystał z obiadów w szkole?
(należy zakreślić odpowiedź)

tak/ nie
(Jeśli tak należy wypełnić kartę na obiady)

Adres szkoły obwodowej, jeżeli adres
zameldowania dziecka jest inny niż adres
zamieszkania i znajduje się poza obwodem SP1
Parczew

4. Deklaracja dotycząca korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Godziny wg potrzeb rodzica (między godz. 7.00 a 16.00):

nie będzie korzystało
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy
ogłoszeń w szkole, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

Zobowiązuję się w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. do godz. 15 00 pisemnie potwierdzić
wolę zapisu dziecka do szkoły.

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

………………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis matki lub opiekunki prawnej podpis ojca lub opiekuna prawnego

Parczew, dn………………………

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”1

INFORMACJA

SKŁADAJĄC PODPIS POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DZIECKA ZE STANEM FAKTYCZNYM2

………………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis matki lub opiekunki prawnej podpis ojca lub opiekuna prawnego

Parczew, dn………………………

1 Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
2 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2345,
2447) – 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 od 6 miesięcy do 8 lat.
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Specyfikacja załączników do zgłoszenia:

Kolejny
numer

załącznika
Rodzaj załącznika Forma załącznika3 Uwagi

1.

2.

3.

Do zgłoszenia dołączono łącznie ......... załączników

3 Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci
i ich rodziców/ opiekunów prawnych w procesie związanym

ze zgłoszeniem do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej jako RODO)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i dzieci,
których dane przetwarzamy w związku ze zgłoszeniem do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Parczewie na rok szkolny 2022/2023,
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach dokonania zgłoszenia jest Szkoła

Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie ul. 11 Listopada 90 21-200 Parczew,
e-mail: sekretaria@sp1parczew.pl, numer kontaktowy: (83) 355-12-39

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Lenart. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą
przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia do klasy I szkoły o którym mowa w art. 133 ust. 1
i art. 151 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu może być: uprawniony podmiot obsługi
informatycznej dostarczający i obsługujący system ewidencji kandydatów na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.

6. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego.

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych kandydata, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do usunięcia o ile znajdą
zastosowanie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO.

9. W ramach procesu zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły dane nie są przetwarzane na postawie art.
6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art.
21 RODO nie przysługuje.

10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie zgłoszenia do szkoły podstawowej
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art.
20 RODO.

11. W toku przetwarzania danych na potrzeby zgłoszenia nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1
i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie
oraz, że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.

mailto:sekretaria@sp1parczew.pl
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12. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie
danych w procesie zgłoszenia narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie
ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości
zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi4.

13. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej jest
obowiązkowe i znajduje podstawę w przepisach ww. ustawy Prawo oświatowe.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, w związku ze zgłoszeniem do klasy
pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

………………….…………………………
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

4 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie
dotyczy przebiegu procesu składania wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla
którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
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Oświadczenia i pozostałe zgody

Akceptuję Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie oraz wszystkie unormowania
obowiązujące w Szkole dostępne na stronie internetowej (BIP Szkoły) oraz do wglądu
w godzinach pracy Szkoły w sekretariacie, na każde życzenie rodziców/ opiekunów
prawnych.

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka
wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć
szkolnych.
* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach i zawodach organizowanych
przez Szkołę oraz we współpracy Szkoły z innymi podmiotami.
* Wyrażam zgodę na udostępnienie – w oparciu o art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773,1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427, 2469,
z 2022 r. poz. 64, 91) danych osobowych mojego dziecka podmiotowi świadczącemu
opiekę pielęgniarską na terenie Szkoły.
* Wyrażam zgodę na wykonywanie okresowych przeglądów czystości mojego dziecka
przez pielęgniarkę szkolną.
* Wyrażam zgodę na udzielenie czynności ratujących życie oraz wezwanie karetki
pogotowia w sytuacjach ratujących życie lub zdrowie mojego dziecka.
* Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mojemu dziecku na
terenie Szkoły.
* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach psychologiczno -pedagogicznych
prowadzonych przez Szkołę.

Powyższe klauzule dotyczą całego okresu nauki dziecka w Szkole. Zgody są dobrowolne i mogą
zostać cofnięte w każdym momencie.

………………….…………………………
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

*W przypadku braku zgody skreślić


