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 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I 
REJONOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA BRZECHWY w RUMI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Dane osobowe kandydata i rodziców /wszystkie dane prosimy wypełnić drukowanymi 
literami /

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

imię/imiona 

nazwisko 

data urodzenia i 
miejsce urodzenia

PESEL 
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW 

MATKA OJCIEC
imię

nazwisko

telefon kontaktowy

adres e-mail

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU  ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA¹

DZIECKO³ MATKA³ OJCIEC³
miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu/mieszkania

Zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, 
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Zgodnie z art.151 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-3
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Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie 
Szkoły Podstawowej nr 10 im. J. Brzechwy w Rumi

Oświadczam, że wraz z dzieckiem ………………………………… ur……………………….
                                                             (imię i nazwisko dziecka)                       (data ur. dziecka) 

zamieszkujemy przy ul.  …………………………………… w Rumi, która wchodzi w skład

obwodu Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy nr 10 w Rumi ustalonego Uchwałą Rady

Miasta Rumi nr XLV/602/2018. 

Podstawa prawna art.151 ust.2 i 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. 

U. 2017 poz. 59. Aktualny wykaz ulic należących do obwodu szkoły znajduje się na stronie

internetowej szkoły 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia²

Rumia, dn…………………….                                     ……………………………………………

                                                                                        (czytelny podpis rodzica//prawnego opiekuna) 

¹Zgodnie z art.151 ust.2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – do zgłoszenia
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.
²Zgodnie  z  art.233§1  kodeksu  karnego-  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 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

 



KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 
1.Administratorem Pani/Pana  danych osobowych oraz danych dziecka jest :  Szkoła Podstawowa Nr 10
im.  Jana  Brzechwy  w  Rumi,  ul.  Górnicza  19  reprezentowana  przez  Panią  Beatę  Kędzierską,
Dyrektora szkoły.
2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym można skontaktować się poprzez
e-mail:  rodo@rumia.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub
danych dziecka.
3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  i
opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,   oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora  przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2018  r.,  poz.  217),  
oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów
zakładowych.  Oznacza to,  że dane osobowe mogą zostać usunięte  po upływie określonego dla  danej
kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
5.  Pani/Pana  oraz  dane  osobowe  dziecka  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6.  Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  i  dziecka  oraz  prawo ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Organu  Nadzorczego,  gdy  uzna  Pan/Pani,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  lub  dziecka,  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.  Odbiorcami  Pani/Pana oraz  dziecka  danych  osobowych będą tylko  instytucje  upoważnione  z  mocy
prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10.  Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest  obowiązkowe
natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

………………………………..    ………………………………………………………………
data              podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata
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