
Zgłoszenie ucznia do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Zgłaszam ucznia do klasy …...................
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach, 

ul. Szkolna 64 Plewiska 
Dane osobowe dziecka:
(wypełnić drukowanymi literami)
Imię  Drugie imię  Nazwisko

PESEL     Data urodzenia (dd, mm, rrrr)                Miejsce urodzenia
1
                    
Seria i numer paszportu / dokumentu tożsamości (proszę wypełnić w przypadku braku nr PESEL)

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Ulica   nr domu            nr lokalu

Kod  Miejscowość

Województwo                       Powiat       Gmina

Adres zamieszkania dziecka:
Ulica      nr domu      nr lokalu          tel. stacjonarny

Kod  Miejscowość

Województwo                      Powiat       Gmina

Dane rodziców/opiekunów:
        Imię i nazwisko matki: …............................................................................................................................ 

 telefon: …............................................  e-mail: ….............................................................

 adres:.....................................................................................................................................................................
             ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość
        Imię i nazwisko ojca: …............................................................................................................................... 

 telefon: …...........................................  e-mail: …............................................................

 adres:.....................................................................................................................................................................
             ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

  

Adnotacje rejestracyjne (wypełnia szkoła):                                                    Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej 
                                                              za złożenie fałszywego oświadczenia.  
                                                       Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy
                                                                    własnoręcznym podpisem.       
                                                                                               

…............................................................................................................................. 
 podpis osoby przyjmującej wniosek : ….................................                             data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów 



   W trakcie rekrutacji  istnieje możliwość dobrowolnego zadeklarowania udziału
dziecka w zajęciach religii, etyki oraz przekazania innych informacji pomocnych 
w zapewnieniu odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych,  
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Zakres Informacje

Adres szkoły obwodowej 
(w przypadku zameldowania pod innym adresem 
niż dziecko zamieszkuje)

Istotne  dane o  stanie  zdrowia  dziecka  -
wymagające  szczególnej  uwagi  podczas
zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych 

Informacje o stosowanej diecie

Prośba o objęcie nauką religii/etyki * □ TAK                 □ NIE

Rezygnacja z zajęć  Wychowanie do życia 
w rodzinie (dotyczy klas 4-8)*

□ TAK                 □ NIE

Deklaracja pobytu w świetlicy* □ TAK                 □ NIE

Deklaracja korzystania z programów 
dostarczających mleko i owoce do szkół*

□ TAK                 □ NIE

Deklaracja korzystania z obiadów* □ TAK                 □ NIE

Inne:

*(wybór zaznaczyć „X”)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:

- administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach, ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska  tel.618677537, 
   e-mail: sp_plewiska@wp.pl,
- dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
  oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
  władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przyjęcia zgłoszenia,
- celami przetwarzania danych są: przyjęcie do szkoły, a następnie cele wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, Ustawie 
  o systemie oświaty, Ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki,
- odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
- dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt, 
- w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
- przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, 
  a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych 
  naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji  przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

MATKA/OPIEKUN PRAWNY           OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY   

    .................................................                       .................................................    
          Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                                                  Nazwisko i imię  oraz podpis                 


