Zgłoszenie dziecka do I klasy
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka we Wronkach
Na rok szkolny 2020/2021
Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
Imię/Imiona i Nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
PESEL dziecka
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Kod pocztowy
Miejscowość
Adres miejsca zamieszkania
dziecka

Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość

Adres miejsca zameldowania
dziecka na pobyt stały

Ulica
Numer domu /numer mieszkania

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej

Imię
Nazwisko
Kod pocztowy
Miejscowość

Adres miejsca zamieszkania
matki/opiekunki prawnej

Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego

Imię
Nazwisko
Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
ojca/ opiekuna prawnego

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej

II. Informacja dodatkowa o dziecku
1. Opinia, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o specyficznych
trudnościach dziecka:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
III. Dotyczy lekcji religii w szkole
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. ze zmianami), oświadczam, iż moje dziecko
będzie uczęszczało na zajęcia religii rzymsko-katolickiej organizowane w szkole.
……………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

Wymagane załączniki do wniosku:



Zdjęcie legitymacyjne
Bilans 6 latka dla Pani Pielęgniarki Szkolnej

Pouczenie:
1.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie
ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i ustawy z 14
grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

2.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach.
Oświadczenia wnioskodawcy:

1.

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.

……………..…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH – ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
ul. Mickiewicza 5, 64-510 Wronki, zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: jedynka.wronki@akcja.pl
3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu zgłoszenia dziecka do
pierwszej klasy, a w dalszym ciągu w celach związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły,
wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z tym związanych, ewentualnie
w celu promocji szkoły / osiągnięć ucznia (o ile zostanie udzielona odpowiednia zgoda).
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. c i e
RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii np.
dotyczące zdrowia) w zw. z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Dane
osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( Pani / Pana zgoda,
o ile zostanie ona udzielona) – dotyczy danych osobowych, co do których szkoła nie ma obowiązku
ich przetwarzania (np. wizerunek ucznia w celu promocji szkoły czy jego osiągnięć).
5. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi
informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich
przepisów prawa. Nie dotyczy to danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, w
takich sytuacjach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw
nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO);
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
8. Pani/Pana dane osobowe / dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe / dane dziecka nie będą przekazywane do
państw spoza EOG.
9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres przewidziany
przepisami prawa.
Zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.
Data, podpis
……………………………………………………………………………………

