
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22 /2023 

Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 

stycznia 2023r. 

Lubliniec, dnia ……………………. 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2023/20241 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1 

(Tabelę proszę wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Nazwisko i imię kandydata 
 

2. Data urodzenia kandydata 
 

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4. Nazwiska i imiona rodziców 

kandydata 

Matki 
 

Ojca 
 

5. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata - o ile je posiadają Matki 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

1 Zgodnie z art.133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, 

której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 
2 Zgodnie z art.151 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zgłoszenie, o którym mowa w 

art. 133 ust. 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.  

II. Istotne dane zapewniające dziecku, podczas pobytu w szkole, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych3(dane podawane dobrowolnie, będą 

przetwarzane na podstawie wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych zgody) 

Stan zdrowia 

dziecka4 

 

Stosowana dieta 
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Rozwój 

psychofizyczny 

dziecka 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dotyczących: stanu zdrowia, 

stosowanej diety oraz informacji nt. rozwoju psychofizycznego dziecka, zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych, podczas pobytu w szkole. 

 
3 Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu 

w publicznej szkole podstawowej odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi 

szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
4 W przypadku dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć 

opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych ze zgłoszeniem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

2. Realizując obowiązek informacyjny, określony w 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/WE2016/679, dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Lublińcu. 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu, którym jest Adam 

Adamczyk – tel. 34 356 32 52, e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl. 

3) Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz Waszego dziecka w celu: 

• przeprowadzenia procedury przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na 

podstawie art. 133 i art. 151 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z 

art. 6 ust.1 lit. c RODO; 

• zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, na podstawie 

dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 

2 lit a RODO. 

4) Dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do 

uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez Administratora danych przez 

okres trwania edukacji dziecka i przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o 

narodowym zakresie archiwalnym i archiwach, a w poszczególnych przypadkach do ustania 

celu przetwarzania danych oraz wycofania zgody. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

osoby oraz dziecka, prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

Lubliniec, dnia ………………… 
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych  dziecka 

…………………………………..… 
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przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany). 

7) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa . 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z prowadzoną procedurą 

przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej, natomiast w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości zapewnienia 

dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki. 

III. Uwagi i prośby rodziców 

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

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

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

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

………………………………………… 

 

 

 

 

Lubliniec, dnia …………………..    ……………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 



Załącznik nr 1 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata1 

1. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców.2 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Numer domu / nr 

mieszkania 

 

2. Adres miejsca zamieszkania 

kandydata 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Numer domu / nr 

mieszkania 

 

 

1 Zgodnie z ar. 151 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do zgłoszenia dołącza się 

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. 
2 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej 

jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.3 

3 Zgodnie z art. 151 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oświadczenie składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

 

  

 

Lubliniec, dnia ………………. 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

………………..………………. 
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