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Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 378/2022 

Wójta Gminy Gromnik 

z dnia 18 stycznia 2022r. 
 
 

 

 

 

                 Dyrektor 

 

         Zespołu Szkół w Gromniku 
                

      Ul. Witosa 4, 33-180 Gromnik 
 

 

 
 

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej 1 

 
 

Dane osobowe kandydata i rodziców2  

1. Imię, imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 
 

5. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców kandydata 

o ile je posiadają 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  
 

 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 1082 z p. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej/ zespołu  szkół do którego  zgłoszenie 

zostało złożone. 
Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata 
do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781). 

 

 
 

 

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

(podpis matki/opiekunki prawnej)                   (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

………………………… 

( miejscowość i data) 
 

 

 
1 Zgodnie z art.133 ust.1  ustawy Prawo  oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie .   

 
2 Zgodnie z art. 151  ustawy Prawo  oświatowe,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w punkcie 5podaje się jeśli takie  środki  rodzice  posiadają. To oznacza , że 

dane  w  punkcie 1-4  podaje  się obowiązkowo, natomiast  podanie danych  w punkcie 5  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie 

rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
3 Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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Załącznik Nr 1 
do zgłoszenia  do klasy I  publicznej  szkoły podstawowej  

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania¹ 

 

 

 

 Ja………………………………………………………………………………………………... 
                                 ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że  

 

zamieszkuję wraz z dzieckiem……………………………………………………………… 
                                                                                                                            (imię i nazwisko kandydata) 

 

w………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                       (miejscowość, ulica, numer domu) 

                                                                   

   

 

 

 …………….……………............                    ……………………....................................... 
                                         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                                               / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 

 
 

 

1/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy / 
2/Zgodnie z art. 151 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082z p. zm.)  oświadczenia wymagane, jako 

potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
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Załącznik Nr 2 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

przy rekrutacji dziecka do Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku 

………………………………………………………………. 

           W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018r.  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) i 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ). 
 

Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka/dzieci oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest  

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gromniku, z siedzibą w Gromniku ul. Witosa 4, 33-180 

Gromnik, tel. 146514233, reprezentowana przez p.o. Dyrektora Szkoły – Panią mgr Ewę 

Białkowską. 

2. Administrator Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromniku, wyznaczył Inspektora Danych 

Osobowych – Pana Tomasza Pilcha, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e mail  

firma.tomaszpilch@onet.pl oraz telefonicznie 782974835. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

       3.  Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców/ opiekunów prawnych podanych we  wniosku 

będą wykorzystane (przetwarzane ) przez  Szkołę Podstawową im. W. Witosa w Gromniku 

w celu rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły. 

       4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy  i 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

       5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z przepisami 

dotyczącymi przechowywania dokumentacji szkolnej, a w przypadku nie  przyjęcia dziecka do  

placówki – przez okres jednego roku. 

       6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji 

       7. Posiada Pani/Pan prawo : 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są  niezgodne ze stanem 

rzeczywistym,   

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

        8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach              

ochrony danych osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. 

        9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

międzynarodowej. 

 

…………………………………… 

data i podpis administratora danych 

 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

………………………………………………… 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 

 

mailto:firma.tomaszpilch@onet.pl
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Załącznik Nr 3 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły 

 

UZYSKANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W 

ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM  DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

w…………………………………………………………………………………………………….. 

 

       Na podstawie 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) i ustawy z dnia 10 maja 2018r,  o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2019r., poz 1781 ). 
 

 

      Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka………………………………………............ 

 

oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie  danych osobowych 

zawartych w przedkładanym wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej 

 

w………………………………………………………………………………………………………, 

 

jaki również  danych osobowych zawartych w załącznikach do tego wniosku oraz w 

przedstawionych przeze mnie dokumentach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu  

postępowania  rekrutacyjnego. 

Wyrażam również  zgodę do podejmowania przez w/w  placówkę innych obowiązujących ją   

z mocy ustawy z 14 grudnia2016r – Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z p.zm.) działań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tym zwłaszcza umieszczenia danych na  

ogłaszanych  listach osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listach osób przyjętych  

i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej w ................................................................ 

 

 

 

 

 

…………………………………………..                                                …………………………… 
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka)                                                                                            (data i podpis ADO) 

 

 

 

 
 

  

 
 
  


