
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 1/2018  

  Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 stycznia 2017 roku 

 

……………………………………………                  

 
     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

…………………………………………… 
       Dyrektor 

                                                                                ……………………………………………………… 
                                                                                                                                                   Nazwa i adres szkoły do której składane jest zgłoszenie 

                                                                                ……………………………………………………… 
Zgłoszenie  kandydata zamieszkałego w  obwodzie publicznej szkoły podstawowej  

do klasy I szkoły podstawowej 

 

I- Dane osobowe kandydata i rodziców1  

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. 

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 

Rodzic Rodzic 

  

 

 
 

5. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile je 

posiadają 

 

Rodzic Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Rodzic 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

 

1. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata  (art. 151 ust. 2 ustawy Prawo 
Oświatowe). 

2. Oświadczenie, o którym  mowa wyżej składa  się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń ( Art. 151 ust 3  Ustawy Prawo Oświatowe) 

Pouczenie 

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

z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz 59) 
2. Administratorem dabych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych                                     
z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie ze zgłoszeniem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z z 2016 r. poz. 922.). 

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                         Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata 

 

 
 

Inne informacje: 
 Deklaruję udział mojego dziecka na lekcji religii/etyki* przez cały czas trwania nauki w szkole 

podstawowej TAK/NIE* 

 

                                                           
1 Zgodnie z Art. 133 ust. 1 ustawy  Prawo Oświatowe  do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka zamieszkałego w tym obwodzie.  

Data wpływu wniosku Numer  nadany przez Szkołę  

 
 



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

 

…………………………………………………………. 
Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie1 o miejscu zamieszkania 
 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, 

 

 

oświadczam 

 

 

że miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania mojej córki/syna 

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

jest3 ……………………………………………………….. 

 
 

 

 

……………………                                                                         ……………………………………………  
           data                                                                                                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zgodnie z art. 151 ust. 2 i ust. 3 Prawa oświatowego, do zgłaszania  na podstawie którego przyjmowane są dzieci 

do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. 

Oświadczenie składa się pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które jest 

jednoznaczne z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
2 Zgodnie z art. 233. & 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 

 

 

 

 



 

 
Skrwilno ………………………………. 

 

Oświadczenie 

 

Imię i nazwisko dziecka: 
 

Data urodzenia: 
 

Miejsce urodzenia: 

Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych dziecka znajduje się na 

odwrocie kartki. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczenie wizerunku, imienia i nazwiska oraz 

przynależności do klasy na stronie internetowej szkoły/przedszkola, w prasie, zgodnie z działaniami 

statutowymi szkoły 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  na przegląd czystości skóry, głowy, uszu oraz jamy ustnej. 

Przegląd dokonywane przez NFOZ w Skrwilnie, zgodnie z potrzebą placówki 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na badanie ankietowe naszego dziecka zgodnie z działaniami 

statutowymi szkoły 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach 

udokumentowania pracy nauczycieli podczas podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikacje swojego wizerunku podczas odbywania się 

uroczystości szkolnych, imprez szkolnych lub festynów na stronie internetowej szkoły 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na tworzenie przez szkołę w celach statutowych listy uczniów 

 

 

 

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

                                                                                                 /podpis rodziców/ prawnych opiekunów/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na podstawie 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych  - RODO) informuję, że: 

 Administratorem danych osobowych dziecka jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Skrwilnie który ma siedzibę pod adresem: 

ul. Bieżuńska 16, 87-510 Skrwilno 

 Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych 

dziecka poprzez e-mail: iod@skrwilno.pl 

 Dane osobowe dziecka (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą 

przetwarzane w celach na które zostały wyrażone zgody 

 Państwa oraz dziecka dane będą udostępnione NZOZ Skrwilno, z siedzibą 

w Skrwilnie, Globtel Internet w Gdańsku ( tam znajdują się serwery 

szkolnej strony internetowej)  oraz Urzędowi Gminy Skrwilno i prasie 

lokalnej 

 Przysługuje Państwu prawo do dostępności, sprostowania, przeniesienia , 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz sprzeciwu 

 Dane zostaną usunięte po wycofaniu zgody 

 Mają państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 
 

 

mailto:iod@skrwilno.pl

