
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARD. KAROLA WOJTYŁY W CZAŃCU

NA ROK SZKOLNY 2022-2023

1.  DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

NAZWISKO

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

IMIĘ / IMIONA

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

                         PESEL
(w przypadku braku nr PESEL seria i numer
paszportu lub innego dokumentu)

Data i miejsce urodzenia:

2.  DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych, osoby sprawującej pieczę zastępczą)

MATKA OJCIEC

IMIĘ IMIĘ

NAZWISKO NAZWISKO

Telefon kontaktowy : Telefon kontaktowy :

e-mail : e-mail :

3. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania
rodziców kandydata oraz oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach religii/etyki. Oświadczenia,  składa się  pod
rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia„ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu informuje, że jest administratorem danych osobowych
zawartych  w  dokumentach  aplikacyjnych.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można
skontaktować się pisemnie na adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu, ul. Kard. Karola Wojtyły 119, 43-354 Czaniec
lub  na  adres  poczty  elektronicznej  sekretariat@sp2czaniec.edu.pl.  Dane osobowe kandydatów oraz  ich  opiekunów
prawnych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe.  Dane będą udostępniane przez  System Informacji  Oświatowej  do Ministerstwa
Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałych jednostek wskazanych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe
kandydatów  oraz  ich  opiekunów prawnych  będą  przetwarzane  przez  okres  wskazany  przepisami  prawa.  Osobom
składającym aplikacje przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania
swoich  danych;  prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa  UODO (na adres  Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkiem wynikającym z  ustawy Prawo oświatowe.
Podanie danych jest  konieczne do realizacji  obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.  Niepodanie danych może
podlegać sankcjom wynikającym z ustawy Prawo oświatowe. Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie
będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

Zgodnie z art. 233 k.k., będąc świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczamy,
że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

...................................................................
data i podpis matki (opiekuna prawnego,

osoby sprawującej pieczę zastępczą) 

...................................................................
data i podpis ojca (opiekuna prawnego,

osoby sprawującej pieczę zastępczą)


	NA ROK SZKOLNY 2022-2023

