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Załącznik nr 5 do Zasad Rekrutacji do  
Szkoły Podstawowej  im. dh. Olgi Małkowskiej 

w Sromowcach Wyżnych 

……………………………………………                  
      Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

…………………………………………… 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. DH. OLGI MAŁKOWSKIEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców.
1
 (proszę uzupełnić drukowanymi literami)    

Informacje o dziecku 

Nazwisko   
Data  
urodzenia 

  

Imię/ imiona    

Miejsce urodzenia   

 

PESEL kandydata:  

(w przypadku braku  numeru  

PESEL – serię  i numer  

paszportu lub  innego  

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

 

 

           

Adres zamieszkania dziecka 

 

Miejscowość   

Ulica, nr domu   

Kod pocztowy  

Dane rodziców kandydata 

Dane  Matki  Ojca  

Imię / imiona     

Nazwisko/ nazwiska     

Nr telefonu kontaktowego     

Adres poczty elektronicznej   

OŚWIADCZENIA (Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata:2) 

Adres zamieszkania rodziców  

Dane adresowe Matki Ojca 

Miejscowość     

Ulica, nr     

Kod pocztowy     

„Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego oświadczenia.”
3
 

                                                             
1 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, Zgłoszenie, o którym mowa wart.133ust.1, zawiera:1)imię, nazwisko, datę 
urodzenia oraz numer PESEL kandydata, *a w przypadku braku  numeru  PESEL – serię  i numer  paszportu lub  innego  dokumentu 
potwierdzającego tożsamość;2)imiona i nazwiska rodziców kandydata;3)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców 
kandydata –o ile je posiadają 
2 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata 
i kandydata. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa 

z zamiarem stałego pobytu. 
3 godnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, Oświadczenie,  o którym  mowa  wust.2,  składa  się  pod  rygorem odpowiedzialności  
karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń.  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 oświadczeń 
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Oświadczam, że moje dziecko realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w: 

   

……………………………………………………………………………………………………………………

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

 

……………………………………………………………    
(czytelny podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów)   

INFORMACJA   

  

 

SKŁADAJĄC PODPIS POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DZIECKA  ZE STANEM FAKTYCZNYM4  
   

               ………………………………………………………………………..   
(czytelny podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów)   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO INFORMUJEMY, ŻE:  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej  

w Sromowcach Wyżnych ul. Nad Zalew 12, adres e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl , numer telefonu: 18 

26 29 702. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@iods.pl.  

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu  

dokonania zgłoszenia do klasy I szkoły, o którym mowa w art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 1 i 2  ustawy Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu 
wskazanego w punkcie 3.  

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, na przykład 

Kuratorium Oświaty. Ponadto dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym zadania na 

polecenie Administratora, takim jak obsługa informatyczna.   

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

7. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje: 

• prawo dostępu do danych osobowych ,  

• prawo do sprostowania danych,  

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

• prawo do usunięcia danych osobowych 
- w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.  

9. Dane osobowe rodziców oraz kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania.  

10.  Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie 

zgłoszenia narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W 

Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia 

skargi5.  

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Sromowce Wyżne, dnia……………………… ….……………..………………………… 
               (czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata) 

 

                                                             
4 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – 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 od 6 miesięcy do 8 lat 
5 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu 
składania wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa 
oświatowego. 

mailto:iod@iods.pl

