
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY 

w roku szkolnym 20……………./20……….. 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:…………………………………………….. 

(imiona i nazwisko) 

urodzonego ………………………….. w ……………………………….PESEL:…………….  

(data urodzenia)  (miejsce urodzenia) 

 

zamieszkałego: miejscowość ………………………..………..kod pocz. …………………… 

ul............................................................................. nr domu ............. nr mieszkania ............ … 

zameldowanego: miejscowość ………………………..………..kod pocz. …………………… 

ul............................................................................. nr domu ............. nr mieszkania ............ … 

do klasy ............... Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach ul Planetarna 13. 

Dziecko realizowało wymagane przygotowanie przedszkolne w ............................................ . 

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

(nazwa i adres przedszkola, numer telefonu) 

Dane adresowe rodziców/opiekunów: 

Matka: ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail) 

Ojciec: ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem  danych osobowych jest Zespół Szkół w Mońkach, ul. Planetarna 13, 19-100 Mońki. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest  możliwy 

jest pod adresem email: inspektor@um-monki.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na  podstawie art. 6 ust 1 lit a – zgody oraz   art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia ogólnego danych osobowych RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze w związku z Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  w celu rekrutacji do szkoły. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora. Dane osobowe 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Następnie dane osobowe będą 

przechowywane w termiach i zakresie zgodnym z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach 

wykonawczych. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do: 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uznania, iż 

przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych wymaganych ustawą z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jest obowiązkowe, wymagane przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodęna przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do wniosku w celu związanym z 

przyjęciem do szkoły. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w 
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 
 

 

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

         Miejscowość i Data                                                                                                czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

mailto:inspektor@um-monki.pl

