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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I 
 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
w Kudowie-Zdroju na rok szkolny 2022/2023 

 

1. DANE DZIECKA:                    

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Data urodzenia (dzień, m-c, rok)  

Miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania dziecka  

Adres zamieszkania dziecka  
 

2. DANE RODZICÓW lub OPIEKUNÓW PRAWNYCH                        

Dane MATKA OJCIEC 

Imię   

Nazwisko   
 

Adres 
zamieszkania  

 

Miejsce pracy  
 

E-mail*   

Telefon*   
* należy podać w przypadku ich posiadania (art. 151.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe). 

 
 

3. Dodatkowe informacje o dziecku: (właściwe podkreślić) 
 

- Dziecko będzie zgłoszone do świetlicy szkolnej:   
 
   rano:   TAK        NIE              po lekcjach:      TAK           NIE 
 



 

 

- Dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach religii:        
 
   TAK       NIE 
 
- Dziecko posiada opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w załączeniu    
   kopia dokumentu): 
 
    TAK       NIE 
 
-	 Dziecko w rodzinie zastępczej (w załączeniu dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą): 
 
     TAK         NIE 
 
- Dodatkowe informacje o dziecku ( np. choroba, potrzeba przyjmowania leków, uczulenie, itp.): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam iż wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i poświadczam to własnoręcznym podpisem poniżej. 
 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY        OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY                                                                                    
                                                                                                    
Kudowa-Zdrój, dnia …………………………                                 Kudowa-Zdrój, dnia ………..………………… 
            

 
        ......................................................                     ..........................................................     
            Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                               Nazwisko i imię oraz podpis               
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 
 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju 
przy ul. Kościuszki 58, tel. 74 8661 440, e-mail: sekretariat@czermna.iq.pl. 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych 
osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych – kontakt: tel. +48 796 779 262, e-mail: 
iod@czermna.iq.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

• Dane przetwarzane będą na podstawie, Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
(Dz.U. poz. 610),oraz zarządzenia nr 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju, art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

• Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przyjęcia zgłoszenia, 
• Celami przetwarzania danych są: przyjęcie do szkoły, w przypadku przyjęcia zapewnienie dziecku podczas pobytu w placówce odpowiedniej 

opieki, cele wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie 
informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki,Odbiorcami danych mogą być podmioty 
przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

• Dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,  
• W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 
• Przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO. 


