
Data przyjęcia zgłoszenia: ………………………….. 

       Dyrektor 
       Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie 
       ul. Wiejska 5a 
       48-120 Baborów 
 
 

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ                                                                                                 
DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA ODWODEM  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) 

 
I.DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA: 

Imię/ imiona  
 

Nazwisko  
 

PESEL* 
 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 

Adres zamieszkania 

Ulica  Gmina  

Numer budynku  Numer lokalu  

Miejscowośd   Kod pocztowy  
*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisad serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

 

II.DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 Rodzic/ opiekun prawny Rodzic/ opiekun prawny 

Imię/ imiona   

Nazwisko   

PESEL*   

Telefon kontaktowy   

E-mail   

Adres zamieszkania** 

Ulica   

Nr budynku/ nr lokalu   

Miejscowośd   

Kod pocztowy   

Gmina   
*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

** Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zamieszkania dziecka 

 

III.DODATKOWE INROMACJE  O DZIECKU (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia Poradni    

     Psychologiczno- Pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowania diety, zalecenia lekarskie, itp.) 

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

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

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

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



 

IV.KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO). Informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych oraz danych Pani/Pana dziecka jest  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Baborowie ul. Wiejska 5a, 48-

120 Baborów  reprezentowane przez Dyrektora – Ewelinę Szwec. 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę 

przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

danych dziecko w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: kontakt@iszd.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 g 
RODO, tj. w związku z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają 

Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych oraz danych dziecka narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji do przedszkola są Państwo zobowiązani do 
podania danych. 

9. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10.Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Zapoznałam/em się 

………………..…..……… ……………. , …………………r.                           ……………………….…........................................…………... 

Miejscowość, data                                                                                                                    podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 

V. OŚWIADCZENIA 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. 

2020 poz. 1444) oświadczam, że dane przedstawione w zgłoszeniu dziecka do szkoły obwodowej są prawdziwe. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze 

zm.). 

 

……………………………………… 

(miejscowość, data) 

        ……………………………………… 
                     (czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna)    

 
 

……………………………………… 
                     (czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna)    


