
                                                                                                                                               

 
                                                                                                   Szkoła Podstawowa           

                                                                                             im. Stefana Żeromskiego 

                                                                                                                                                                                                   w Brynicy 
                                                                                                                                                                           Brynica 144 A  

                                                                                                                                                                         26-065 Piekoszów  

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA  DZIECKA 

DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  

W BRYNICY  
 

Potwierdzam, że moje dziecko     ……….…………….. ................................................................... 
                                        imię i nazwisko dziecka 

  

urodzone ............................. w ..........................................  zam. ………….............................................. 
                       data urodzenia                             miejscowość                                      adres zamieszkania 

 

będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej.   

 

Oświadczam, że dziecko w roku szkolnym 2019/2020 było objęte wychowaniem przedszkolnym                        

i uczęszczało do oddziału przedszkolnego w ………………………….…….…………………………... 

 

 

…………………………………………. 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

1.Imiona i nazwisko ucznia: 

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

                            pierwsze imię                             drugie imię                             nazwisko 

 

2. PESEL ucznia 

 

3. Płeć ucznia:  

 

4. Data urodzenia (r-m-d): 

 

Miejsce urodzenia ucznia: .......................................          ............................................. 
                                                   miejscowość                                          województwo 

 

5. Adres zameldowania: 

.....................................       .......     ..................    ................................... ………………………………... 
       miejscowość         nr domu        kod pocztowy                   gmina                      województwo 

                     

6. Adres zamieszkania ( podać tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres zameldowania): 

 .....................................       .......     ..................    ...................................  ……………………………... 
       miejscowość          nr domu        kod pocztowy                     gmina                               województwo 

 

7. Telefon kontaktowy z rodzicami (lub prawnymi opiekunami):   

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

       matka/ prawny opiekun                                                             ojciec/prawny opiekun 

 

 

            

 Kobieta  Mężczyzna 

    -   -   



                                                                                                                                               

8. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów kandydata:   

matki/opiekuna ………..…..…..……….…………     ojca/opiekuna …....……....……..……….. 

9. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów (podać w przypadku, kiedy jest on inny niż dziecka): 

matki/opiekuna: ……………………………….........………….....…..............………………………….. 

 

ojca/opiekuna:……………………………………………...........................................………………….. 

 

INFORMACJE DODATKOWE  

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)  

□ Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego  

□ Dziecko w rodzinie zastępczej  

Odległość do szkoły (wpisać znak x w odpowiedniej kratce)  

□ z obwodu    □ spoza obwodu   odległość …………………… km.  

  

INFORMACJE DODATKOWE  

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  

i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz  

organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywa     

się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  

poz. 926 z późniejszymi zmianami).  

□ Tak     □ Nie  

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie  

internetowej promującej placówkę.  

□ Tak     □ Nie  

Deklaruję, że mój syn/córka  

 □ będzie uczęszczał/a na lekcje religii.             □ nie będzie uczęszczał/a na lekcje religii.  

  

  

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

     (podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego  

w Brynicy( adres: Brynica 144A telefon: 41 306 20 22) 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

       

 
 


