
 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II   

w Sokołowie Małopolskim,  

w roku szkolnym 2020/2021 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana 

Pawła II  w Sokołowie Małopolskim 

Uwaga: 

Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Wszystkie pola karty muszą być czytelnie wypełnione, pismem drukowanym. 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona dziecka  

Nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  Miejsce urodzenia 
dziecka 

 

PESEL dziecka             

Obywatelstwo dziecka   

Informuję, że placówką rejonową mojego dziecka jest  

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?    Tak Nie 

Czy dziecko posiada opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?   

Dodatkowe informacje o dziecku (np. stałe choroby, uczulenia, 
przyjmowane leki itp.) 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Ulica   

Nr domu/mieszkania  
 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (wypełnić w przypadku, gdy jest inny jak adres zamieszkania) 

Województwo  Powiat  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Ulica   

Nr domu/mieszkania  
 

DANE OSOBOWE RODZICÓW MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię i Nazwisko   

Adres zamieszkania    
 

Adres zameldowania   

Telefon kontaktowy   

Nazwa i adres zakładu pracy   

Nr telefonu zakładu pracy   
 

 

WYRAŻAM/Y ZGODĘ NA: TAK NIE 

Na wykorzystanie wizerunku dziecka w całym cyklu edukacyjnym w szkole w formie 
publikacji zdjęć/publikacji wideo relacji/etc. wraz z opatrzeniem ich: imieniem, nazwiskiem, 
oznaczeniem klasy do której przynależy dziecko, utrwalonym wizerunkiem w postaci 
fotografii na gazetkach szkolnych, stronie internetowej szkoły, prasie lokalnej promującej 
placówkę. 

  

Udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, interwencję medyczną podczas pobytu 
dziecka w szkole.  

  

 
Pouczenie:  
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. 

 

Sokołów Małopolski,  dnia ……………………………… r.                         …..…………………………       ……………………………….  
                                                                                                                                                   (podpisy czytelne rodziców/opiekunów prawnych) 



 
 
 

Oświadczenie RODO  

 

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) informuję, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II   

w Sokołowie Małopolskim. 

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora Danych Osobowych jest e-mail iod@e-sokolow-mlp.pl  

tel. kontaktowy 177729019.  

3) Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji obowiązku szkolnego  

w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Sokołowie Małopolskim. 

4) Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą 

być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom 

samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

 5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z prawa wewnętrznego Administratora Danych 

Osobowych, tj. z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który określi okresy przechowywania tej dokumentacji i z 

przepisu prawa powszechnie obowiązującego. 

 6) Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych osobowych  

w celu realizacji obowiązku ustawowego. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania 

i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/i prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z powyższych praw można skorzystać poprzez  

e-mail iod@e-sokolow-mlp.pl. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych e-mail: 

kancelaria@puodo.gov.pl.  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia  

w procesie rekrutacji do klasy pierwszej. Podanie danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów 

obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.  

 Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych  

w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Sokołowie Małopolskim 

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych.  

 
Sokołów Małopolski,  dnia ……………………………………. r.      

 
 
 
 

……………………………………….………………….              …………………………………………………. 
    (czytelny podpis  matki/prawnej opiekunki)                                                                          (czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna) 
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