
 
Nr karty 

    

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 1 IM. KEN W PRUCHNIKU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
 

/Proszę wypełnić drukowanymi literami/ 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Pesel            

Imiona 1. 2. 

Nazwisko  

Miejsce urodzenia  Data urodzenia  

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  

Nazwisko  

Telefon   

Adres e-mail  
 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  

Nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail 

przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pruchniku. 

Podanie danych jest dobrowolne, Administrator – Szkoła Podstawowa  Nr 1 w  Pruchniku będzie przetwarzała te 

dane jedynie w celu kontaktu z rodzicami w niezbędnym zakresie, dane te nie będą przekazywane do innych 

odbiorców. Niepodanie w/w danych nie spowoduje żadnych skutków prawnych. 

Zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich 

poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a także o prawe wycofania zgody na przetwarzanie 

wymienionych danych w każdym czasie – uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego Administrator dokonał przed wycofaniem zgody. 

 

 
 
Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane dane 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

Pruchnik, dnia ……………………………                   Czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 
1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

 

 
/uzupełnia szkoła/ 

 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

 

 

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

 

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

( imię i nazwisko dziecka ) 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska dziecka przez Szkołę 

Podstawową  Nr 1 w Pruchniku w celach promocyjnych szkoły. 

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas wydarzeń 

związanych z uczestnictwem w programach, projektach i innych uroczystościach zorganizowanych przez 

Szkołę, udostępnione na stronie internetowej Szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez Szkołę oraz 

w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.  

 

 

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

   Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku 

reprezentowana przez Dyrektora szkoły. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod nr tel. 16 628 80 59 lub 

pod adresem poczty elektronicznej sp1pruchnik@vp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@gminapruchnik.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie. 

6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do 

przetwarzania danych 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

2016/679 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje 

żadnych skutków prawnych. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 



…………....................................... 
                                                                                                                             (miejscowość, data) 

 
 

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka 
 
Oświadczam, że: 
 
Dziecko  

....................................................................................................................  
Imię i nazwisko 

 
zamieszkuje wspólnie z rodzicem/rodzicami/prawnymi opiekunami  
 

............................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko rodzica/rodziców/prawnych opiekunów 

 
pod adresem....................................................................................................................... .………..…………… 

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

 
Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że 
podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 

............................................................................. 
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 
 
 
 
 
 
 
Informacja dla rodzica: 
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. 
Analogicznie, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania obojga rodziców, jeśli razem 
mieszkają (art. 26 § 1). W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje wyłącznie jednemu 
rodzicowi lub zostało mu powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej wówczas jest to miejsce 
zamieszkania tego rodzica (art. 26 § 1). Jeśli oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską jest nim 
miejsce zamieszkania tego rodzica, u którego dziecko przebywa (art. 26 §2). Jeśli dziecko nie przebywa 
na stałe u żadnego z rodziców (np. wychowuje się u krewnych lub w domu dziecka) w konsekwencji 
miejsce zamieszkania zostaje określone przez sąd opiekuńczy (art. 26 §2). 
 
 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 
zawartych w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się 
do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności 
kandydata. Burmistrz określa te okoliczności w terminie 14 dni. 
 

 


