
.................................................                            Wisła, dnia…………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
   (imię i nazwisko zgłaszającego)                                    
 

 
 
 
Dyrektor 
 
……………………………………. 
 
w Wiśle 
 

 
Zgłoszenie dziecka do szkoły 

 
 
 Niniejszym zgłaszam syna/córkę………………………………………………………….. 

                                                                               (imię i nazwisko dziecka)                       

ur. dnia …………………………….., PESEL dziecka……………………………………… 

do klasy I Szkoły Podstawowej nr …… w Wiśle na rok szkolny ……………..  

 

Dane dotyczące rodziców: 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna*: ………………………………………………………, 

 

nr tel. …………………………… adres e-mail (jeżeli jest) ………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*: ……………………………………………….............., 

 

nr tel. …………………………… adres e-mail (jeżeli jest)………………………………………… 

                                              
(*niepotrzebne skreślić) 

 
 
Oświadczam, że:  

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.    

b) jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za  złożenie fałszywego oświadczenia – 

c) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły  podstawowej o zmianie danych zawartych 

we wniosku.  

 
 
 

…………………………………………………………………….. 
(data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 
 



Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania jest:  

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

podać dokładny adres 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.* 

 
 

 

……..…………………………………………. 
                  Data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego  

 
 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania jest:  

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

podać dokładny adres 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.* 

 
 

 

………………..……………………………. 
                  Data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego  

 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam, iż miejscem zamieszkania mojego dziecka 

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

imię i nazwisko 

jest ……………………………………………………………………………………………………. 

podać dokładny adres 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.* 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

*na podstawie art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest publiczna szkoła 
podstawowa, do której zgłaszane jest dziecko. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail podanym 
przez publiczną szkołę podstawową. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia dziecka do klasy 1 publicznej 
szkoły podstawowej na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa oraz świadczące usługi na rzecz Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. – art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych podanych przez Panią/Pana narusza 
przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 
spowoduje niemożność zgłoszenia dziecka do szkoły.  

9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  
w tym profilowania. 

 
Szczegółowa klauzula informacyjna jest dostępna na stronie internetowej placówki lub w miejscu 
ogólnodostępnym w siedzibie placówki. 
 
 

Przyjąłem do wiadomości 
 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


