
                                                      KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
do Szkoły Podstawowej nr  1 w Świdnicy 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ………………. w roku szkolnym 2020/2021 

 (wszystkie pola należy wypełnić pismem drukowanym) 
 

DANE DZIECKA 

Nazwisko 
 

 

 

 

Imię (imiona) 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

 

 

PESEL 

Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
 

 

 

 

 

Adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

 

dotyczy uczniów klas I - Placówka, w której dziecko realizowało roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego  

 

 

 

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Nazwisko i imię matki/opiekunki prawnej 
 

 

 

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

Adres zamieszkania matki lub opiekunki prawnej (wypełnić 

jeśli jest inny niż dziecka) 
Adres zamieszkania ojca lub opiekuna prawnego (wypełnić 

jeśli jest inny niż dziecka) 
 

 

 

 

Telefon kontaktowy do matki lub opiekunki prawnej 
 

 

 

 

Telefon kontaktowy do ojca  lub opiekuna prawnego 

Telefon domowy 
 

 

 

Inny telefon kontaktowy 

 

DEKLARACJE 

Dotyczy uczniów klas I-V 
Udział dziecka w programie: 
 „Mleko w szkole”                         TAK / NIE 

Dotyczy uczniów klas I-V 
Udział dziecka w programie: 
 „Owoce w szkole”                      TAK / NIE 

 

Wstępna deklaracja dotycząca  dożywiania. 
 
Dziecko będzie korzystać  z obiadów:                       TAK  /  NIE 
 

Wstępna deklaracja dotycząca  opieki  (dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują) 
 
Dziecko będzie korzystać  ze świetlicy szkolnej:     TAK / NIE  
                                 - rano przed rozpoczęciem zajęć od godz. ……………….   
                                 - od zakończenia zajęć do godziny ……………………… 
 
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności? 

                                            TAK            /           NIE 

Jeśli TAK to proszę o dostarczenie dokumentu do sekretariatu. 

Czy dziecko posiada orzeczenie / opinię / jest pod opieką  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? 

                                                                        TAK             /           NIE 
 
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole   (stan zdrowia i inne) 

 

 

 
W przypadku zmiany jakichkolwiek danych (m.in. numerów telefonów, adresów zamieszkania) zobowiązuję się o tym fakcie 

poinformować szkołę. 

 

Świdnica……………                                                                            …………………. ……………… 
              (podpisy  rodziców/opiekunów prawnych) 



 

DEKLARACJA 
 

Deklaruję udział mojego dziecka …………………………………………………………………..… 
( Nazwisko i imiona dziecka) 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w zajęciach: 

 

    religii:          TAK / NIE /                                                               etyki:    TAK /NIE   

                                                                   

 
        ……………………………… 

                                                                                                                   (podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 
1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. W 

razie jakiejkolwiek zmiany danych zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Szkoły o tym 

fakcie.  

 

…………………………… 
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 
2. Przyjmuję do wiadomości, że niezgłoszenie się dziecka w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia się roku 

szkolnego i nieusprawiedliwienia w wyżej wymienionym terminie przyczyny nieobecności spowoduje 

skreślenie z listy przyjętych dzieci na dany rok szkolny. 

 

 

     …………………………………. 
              (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego dalej RODO 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana  osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1. z siedzibą w Świdnicy ul. Galla Anonima1 tel:748529818 

mail: sekretariat@sp1swidnica.pl.W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych  - Maciej Chęciński. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem Administratora oraz pod adresem email : kancelaria@annachecinska.pl  

2. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Szkołę, 

określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. Zm.) tj. w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. 

3. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być 
udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 
postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).  

4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez jednostkę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż 

do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej jednostki. W pozostałych przypadkach dane osobowe przechowywane będą 

przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 1 rok po zakończeniu ww. procesu.  

5. Opiekunom prawnym Kandydatów do Szkoły przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia jest równoznaczne z 

odstąpieniem przez podmiot od uczestniczenia w procesie rekrutacji. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. 

7. Żadne decyzje dotyczące przyjęcia do jednostki nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji oraz korzystania z 

pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie stosownych przepisów. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 

uczestniczenia w procesie rekrutacji do jednostki, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych 

potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych 

kryteriów. 

 

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

Świdnica, dnia ……………………… 

 


