
 

ZGŁOSZENIE DZIECKA  

 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

NA ROK SZKOLNY 2021-2022 

 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

 

NAZWISKO 

 

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

IMIĘ / IMIONA 

 

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

                         PESEL 
(w przypadku braku nr PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu) 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

           

Adres zamieszkania: 

 

 

2. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych, osoby sprawującej pieczę zastępczą) 

 

MATKA OJCIEC 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefon kontaktowy : 

 

Telefon kontaktowy : 

 

e-mail : e-mail : 

 

3. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu 

zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. 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 zeznań. 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZAWARTYCH WE WNIOSKU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce, ul. Krakowska 4, 43-353 Porąbka 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

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

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa 

5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretariat@spporabka.pl 

 

 

 

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

data i podpis matki (opiekuna prawnego, 

osoby sprawującej pieczę zastępczą)  

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

data i podpis ojca (opiekuna prawnego, 

osoby sprawującej pieczę zastępczą)

 


