
Tryl, ……………………………. 
                                           (data)  

 

          Dyrektor 

       Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu 

                                                                                                Tryl 98 

               86-170 Nowe 

 
ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRYLU  

DO KLASY PIERWSZEJ 1  

(proszę uzupełnić wielkimi drukowanymi literami)  

1.Dane osobowe kandydata i rodziców 2 

Imię i nazwisko 

kandydata:   

imię: nazwisko: 

 

 

 

 

Data i miejsce 

urodzenia   kandydata:   
 

Numer PESEL* 

kandydata:  
(w przypadku braku  numeru  

PESEL – serię  i numer  

paszportu lub  innego  
dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

 

Imiona i nazwiska 

rodziców kandydata:   
 

imię i nazwisko ojca: 

 

 

 

imię i nazwisko matki:  

 

 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej  

i numery telefonów 

kandydata o ile je 

posiadają 

adres e-mail ojca: adres e-mail matki: 

nr telefonu ojca: nr telefonu matki: 

2. OŚWIADZCENIA: 

Oświadczenie o 

miejscu zamieszkania 

rodziców kandydata  

i kandydata:3 

miejsce zamieszkania 

kandydata: 

 

 

 

 

 

miejsce zamieszkania 

ojca: 

 

miejsce zamieszkania 

matki: 

 

Adres zameldowania 

jeżeli jest inny niż 

powyżej 

   

„Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego oświadczenia.” 4 

 
1 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do  klasy I publicznej  szkoły  podstawowej,  której  ustalono obwód,  

przyjmuje  się  na  podstawie  zgłoszenia  rodziców  dzieci  i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 
2 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgłoszenie, o którym mowa w art.133 ust.1, zawiera:1)imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, *a w przypadku braku  numeru  PESEL – serię  i numer  paszportu lub  innego  

dokumentu potwierdzającego tożsamość;2)imiona i nazwiska rodziców kandydata;3)adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają 
3 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania 

rodziców kandydata i kandydata. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
4 Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, Oświadczenie,  o którym  mowa  w ust.2,  składa  się  pod  rygorem 

odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń.  Składający oświadczenie  jest  obowiązany  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. 

 
5 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz.2345 i 2447) – 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 8 lat 
 

 

INFORMACJA   

  

 

• SKŁADAJĄC PODPIS POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DZIECKA  ZE STANEM 

FAKTYCZNYM5 

   

______________________                                                          ____________________________ 

         data                                                              czytelny podpis rodzica kandydata 

INFORMUJEMY, ŻE:  

1.Administratorem przetwarzanych danych w ramach dokonania zgłoszenia jest Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Trylu, Tryl 98 , 86-170 Nowe  tel. kontaktowy 52 3328442 e-mail:sptryl@vp.pl 

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Stawicka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie do 

klasy I publicznej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia. 

4.Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy 

szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082).  

5.Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są 

zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia 

dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej. 

6.Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

7.Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. LIBRUS- dostawca 

usługi   dziennika internetowego. 

8.Dane osobowe dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły przetwarzane są do końca okresu, w 

którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej. Administrator będzie przetwarzać dane w 

dalszych celach, tj. w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji. 

9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania danych; 

c) ograniczenia przetwarzania; 

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO. 

10.Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 

193 Warszawa). 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 
   

 

 

 

_____________________                                                                __________________________ 

data                                                                                                   czytelny podpis rodzica kandydata  


