
……………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

 

 

 

……………………………………………………….. 

                                 (Adres zamieszkania) 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie 

ul. Szkolna 1; 21-020 Milejów 

Zgłoszenie 

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

Dane osobowe kandydata i rodziców (prawnych opiekunów) 

1. Imię/ imiona i nazwisko 

kandydata 

 

2. Data i miejsce urodzenia 

kandydata 

 

3. PESEL kandydata  

 

4. Adres zamieszkania kandydata 

 

 

5. Adres zameldowania kandydata 

 

 

6. Imię/ imiona i nazwiska 

rodziców (prawnych opiekunów) 
kandydata 

 

matki 

 

 

ojca 

 

7. Adres zamieszkania rodziców 

(prawnych opiekunów) 
kandydata 

 

matki 

 

 

ojca 

 

8. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 
(prawnych opiekunów) 

kandydata 

 

matki 

Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 
ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Oświadczenie rodziców 

1. Oświadczamy, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

 

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

(data)                                                                                         (czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 



- Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z 14.12.2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910)- dalej 

u.p.o., do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci 

zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia. 

- Zgodnie z art. 151 ust. 1 i 2 u.p.o. zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-4; 6-7 tabeli. Dane w 

punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo, natomiast dane w punkcie 8, dobrowolnie, gdyż mogą być 

potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie 

rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

- Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze 

zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. 

- Zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz.1444) kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

- Zgodnie z 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/WE  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Konarskiego z siedzibą w Milejowie przy ul. Szkolnej 1, tel: 81 75 72 052, mail: 

zs1milejow@onet.eu,  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego 

w Milejowie możliwy jest pod numerem lub adresem email (adres email): iodo@ecrklex.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t. j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych w placówce. 

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  

w Lublinie 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

Podpis Administratora 
 

mailto:zs1milejow@onet.eu

