
1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO I KLASY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 im. Gustawa Morcinka  
w Toszku na rok szk. 2020/2021 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (należy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym) 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIEC KA 

Pesel*             

Imię (imiona) 1. 2. 

Nazwisko  

Miejsce urodzenia  Data urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 
*wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 

Miejscowość 
Kod pocztowy 

 Miejscowość 
Kod pocztowy 

 

Ulica/nr domu  Ulica/nr domu  

Gmina   Gmina   

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Miejscowość 
Kod pocztowy 

 

Ulica/nr domu  

Gmina   
*w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
 OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 1 MATKA/OPEKUN PRAWNY 2 
Imię i nazwisko   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Telefon*   

E – mail*   

*o ile Państwo posiadają 
 
……………………………………………………………………………                   ………………………………………………………………………… 
 
         (podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)               i/lub              (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)     
 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA 

 

Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) oświadczam, że dane zawarte  

w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
……………………………………………………………………………                   ………………………………………………………………………… 
 
         (podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)               i/lub              (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)           
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Niniejszy dokument zawiera informacje, celem wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego, jaki wynika  
z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku przy ul. Wilkowickiej 2. 

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na czas uczęszczania ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Gustawa Morcinka w Toszku. 

4.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania 

6. Dane podaję d o b r o w o l n i e ,  a l e  s ą  o n e  konieczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do 
realizacji obowiązku szkolnego. Ich brak uniemożliwi przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.  

 
 


