
 

Wypeğnia szkoğa 

Godz. zğoŨenia  

Data zğoŨenia   

Nr ewidencyjny   

 

KARTA ZGĞOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 
W obwodowej szkole podstawowej1na rok szkolny 2019/2020 

 
Niniejszym zgğaszam dziecko do przyjňcia do klasy pierwszej w: 
 

Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Kr·lowej w Rzezawie   
32-765 Rzezawa, ul. Szkolna11     

  

Dane osobowe kandydata2
 - wypeğniĺ czytelnie/drukiem 

1. 
Imiň i nazwisko kandydata 

 

2. 
Data i miejsce  urodzenia kandydata 

 

3. 

PESEL kandydata 

           

 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

4. 
Imiň/Imiona i Nazwiska  
rodzic·w kandydata lub prawnych  

opiekun·w/pieczy zastňpczej 

Matki  

Ojca 
 
 

5. 

Adres miejsca zamieszkania 
rodzic·w (prawnych opiekun·w/ 
 pieczy zastňpczej) i kandydata
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Matki Ojca Kandydata  

Kod pocztowy 
   

MiejscowoŜĺ 
   

Ulica  
   

Numer domu /numer 
mieszkania 

   

6. 

Adres poczty elektronicznej 

i numery telefon·w  
rodzic·w  
(prawnych opiekun·w/ 

pieczy zastňpczej) 
kandydata o ile je posiadajŃ 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

RODO 
W zwiŃzku z obowiŃzywaniem przepis·w RozporzŃdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie 
ochrony os·b fizycznych w zwiŃzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepğywu takich danych, oraz uchylenia 
dyrektywy 94/46/WE (og·lne rozporzŃdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej ĂRODOò), informujemy, iŨ podstawŃ prawnŃ 
przetwarzania PaŒstwa danych osobowych zawartych w ankietach, formularzach, oŜwiadczeniach jest art.9 ust.2 lit.h) RODO 
 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgğoszeniu bňdŃ  wykorzystywane wyğŃcznie dla potrzeb zwiŃzanych z przyjmowaniem 

szkoğy, prowadzonym na podstawie ustawy RODO 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgğoszeniu jest dyrektor PSP w Rzezawie. 

 OŜwiadczenia  rodzica dokonujŃcego zgğoszenia 

1. OŜwiadczam, Ũe podane w zgğoszeniu dane sŃ zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
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2. WyraŨam zgodň na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgğoszeniu dla potrzeb zwiŃzanych z przyjňciem 
kandydata do szkoğy oraz zgodnie z przepisami ustawy RODO. 

 
Rzezawa, 

éééééééééééééé            ééééééééééééééééé 
            Miejscowość, data               czytelny podpis matki kandydata  

 
               ééééééééééééééééé 
                czytelny podpis ojca kandydata  

                                                
1

 Zgodnie z Art. 133. 1. ustawy Prawo OŜwiatowe (Dz. U. 2017, poz.59) do klasy I publicznej szkoğy podstawowej, kt·rej ustalono obw·d, przyjmuje siň na podstawie zgğoszenia 

rodzic·w dzieci i mğodzieŨ zamieszkağe w tym obwodzie. 
2
 Zgodnie z art. 20u  ustawy o systemie oŜwiaty,  zgğoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje siň, jeŜli  takie Ŝrodki komunikacji rodzice 
posiadajŃ. To oznacza, Ũe dane w punkcie 1-5 naleŨy podaĺ obowiŃzkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiŃzkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 
komunikowani siň z rodzicami w sprawie rekrutacji, a nastňpnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
 
3
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowoŜĺ, w kt·rej osoba ta przebywa z zamiarem stağego pobytu. 

 
4
 Zgodnie z art. 233. Ä 1. Kodeksu karnego - kto, skğadajŃc zeznanie majŃce sğuŨyĺ za dow·d w postňpowaniu sŃdowym lub w innym  postňpowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zezna nieprawdň lub zataja prawdň podlega karze pozbawienia wolnoŜci do lat 3. 


