
data przyjęcia wniosku: .................................... 

 

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

na rok szkolny 2020/2021 
 

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabawie w Zespole Szkół w Zabawie  

 
1. Dane osobowe dziecka 

Pierwsze imię  Drugie  imię  nazwisko  
PESEL             

Data i miejsce 

urodzenia 

         dzień miesiąc         rok miejsce 

    

Adres zamieszkania  

adres zameldowania  

 
2.  Dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych:   

 Matka(opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 
Imię   

Nazwisko   
Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   
Adres zamieszkania 

 
  

     

3. Dodatkowe informacje o dziecku: stan zdrowia, opieka poradni specjalistycznych, alergie, stosowane 

diety, potrzeby specjalne, trudności, upodobania, zainteresowania*: 

.....................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
* Art. 155. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 

podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 

2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi 

przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 

 
4. Szkoła obwodowa 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………………. 

Adres………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Oświadczenia dotyczące treści wniosku  

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

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

 

 

 



6. Informacje dotyczące danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Zabawie reprezentowany przez Dyrektor Wiolettę Dzik, Tel.: (014 622 60 80),  e-

mail: zszabawa@op.pl 

2. podajemy dane kontaktowe powołanego Inspektora Ochrony Danych Piotr Chrupek:   e-mail fuh.piotr@wp.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach  związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą i nie będą 

udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy przepisów prawa ( art. 6 ust.1 lit a/b/c/d/e/f). 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar gospodarczy UE) ani do organizacji międzynarodowych. 
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki lub pracy w placówce z uwzględnieniem okresu wymaganego przez przep isy prawa 

archiwalnego. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 
Podstawą prawną przetwarzania danych przez przedszkole jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 

r. poz. 922) w związku z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 949 i 2203), 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 949 i 2203), 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. 

 

 

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

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

 

 

 

Zabawa, dnia …………………………………… 

mailto:zszabawa@op.pl
mailto:fuh.piotr@wp.pl

