
*Proszę wypełnić wyłącznie w przypadku zgłaszania dziecka sześcioletniego  

                                                                                              

Zgłoszenie dziecka do klasy  pierwszej 

zamieszkałego w obwodzie  Szkoły Podstawowej Nr 10 

im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach 

na rok szkolny  2020/2021 

 

Nazwisko i imię/imiona  dziecka ……………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia  ………………………………………….…………………………… 

Nr  PESEL ………………………………………………………………………...……………. 

Seria i nr paszportu lub innego dowodu tożsamości (w przypadku braku nr PESEL)  

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

Adres zameldowania …………………………………….………………………..…….……… 

Adres  zamieszkania …………………………………..………………………………...……… 

Nazwisko i mię ojca/opiekuna prawnego  dziecka……………………………………...……… 

Nazwisko i mię matki/opiekunki prawnej dziecka……………………………..……….……… 

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego ………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej …………………………………………………. 

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

Telefon/y do kontaktu ……………………...……………………………………...…………… 

Adres/y  poczty elektronicznej………………………………………………………………….. 

*Dziecko odbyło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  (podać nazwę 

przedszkola, szkoły):  

...................................................................................................................................................... 

*Dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca dojrzałości 

szkolnej (podać nr opinii, datę jej wystawienia, załączyć oryginał):   

....................................................................................................................................................... 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone 

w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów   

………………………………………………….. 

  



*Proszę wypełnić wyłącznie w przypadku zgłaszania dziecka sześcioletniego  

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Nr 2  z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33;  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zapisu dziecka do 
szkoły podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 996); 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Nr 2; 

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.pl 

 

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości: 

……………………………………………………………

………………………………………………………….... 

podpisy Rodziców/Opiekunów 

mailto:inspektor@b-biodo.pl

