
Pieczęć szkoły  Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE

O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ANTOLCE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podstawa prawna: art. 20v w związku z art. 20u  i art. 20zf pkt. 2 ustawy z dnia 7 wrześni 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
w Antolce, w obwodzie której dziecko mieszka.

DANE OSOBOWE UCZNIA/DZIECKA
IMIĘ DRUGIE IMIĘ

NAZWISKO

PESEL
Seria i numer paszportu lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku PESEL) 

DATA URODZENIA MIEJSCE
URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ULICA NR DOMU NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ

GMINA POWIAT

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ DZIECKA
IMIĘ NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ULICA NR DOMU NR MIESZKANIA
KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ

GMINA POWIAT

TEL. KONTAKTOWY ADRES E-MAIL

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
IMIĘ NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ULICA NR DOMU NR MIESZKANIA
KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ

GMINA POWIAT

TEL. KONTAKTOWY ADRES E-MAIL



Oświadczenia (obowiązują cały okres kształcenia w szkole podstawowej):

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na badania logopedyczne mojego dziecka.

2. Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody*  na  badanie  stanu  higieny  mojego  dziecka  przez

pielęgniarkę.

3. Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody*  na  fotografowanie  mojego  dziecka  w  sposób  nie

naruszający  jego  godności  i  bezpieczeństwa  w  czasie  wycieczek,  uroczystości,  zabaw  i  zajęć

opiekuńczych, wychowawczych i kształcących w szkole podstawowej i publikowanie ich na stronie

internetowej szkoły podstawowej oraz wykorzystanie w artykułach, wydawnictwach promujących

dorobek placówki.

4. Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły podstawowej tylko zdrowego dziecka.

5. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły podstawowej dołączę pisemne

upoważnienie dla osób, które poza rodzicami / prawnymi opiekunami będą mogły odbierać dziecko

ze szkoły podstawowej.

6. Oświadczam,  że  w  przypadku  jakichkolwiek  zmian  w  informacjach  podanych  w  formularzu,

niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora szkoły podstawowej. 

*niepotrzebne skreślić

INFORMUJEMY, ŻE: 
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach dokonania zgłoszenia jest Szkoła Podstawowa

im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w Antolce,  Antolka 13,  32-210 Książ Wielki.  Nr  kontaktowy
413838510

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adre-
sem e-mail:  inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarza-
ne 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 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu może być: uprawniony podmiot obsługi in-
formatycznej dostarczający i obsługujący system ewidencji kandydatów na podstawie umowy po-
wierzenia 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 prze-
twarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do usunięcia o ile znajdą zasto-
sowanie 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 zautomatyzowa-
nego 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

mailto:inspektor@cbi24.pl


jakichkolwiek profili kandydatów. 
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 osobo-
wych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny
organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi1. 

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

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są 
zgodne ze stanem faktycznym.

W A Ż N E

Druk zawierający dodatkowe informacje o dziecku należy pobrać z siedziby szkoły, lub
strony internetowej szkoły i odpowiednio wypełniony dołączyć do niniejszego zgłoszenia
– załącznik nr 3.

Data wpływu  …………..
L.dz.……………………

 ………………………………………….
                                                    Podpis rodziców/opiekunów prawnych

1 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.


