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…………………………………………………………………………..……                  
(imię i nazwisko rodzica kandydata) 
……………………………………….……………………………………… 
 
…………………………………..………………………………………… 
(adres do korespondencji w sprawach  zgłoszenia) 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie 

Pani Renata Lemisiewicz 
ul. Główna 47, Głobino 
                 76-200 Słupsk  

 
 

I. Zgłoszenie dziecka do klasy I  publicznej szkoły podstawowej1 
 
Dane osobowe kandydata i rodziców2: 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer 
paszportu  lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

matki  4. Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata 
 ojca  

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica   

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata3 
 

numer domu /numer 
mieszkania 

 

telefon do kontaktu  matki 
adres poczty 
elektronicznej 

 

telefon do kontaktu  

6. Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata - o ile je 
posiadają 
 

ojca adres poczty 
elektronicznej 

 

 

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

 
Miejscowość …………………………………….., dnia ………………………………………….  

Załączniki: oświadczenie o miejscu zamieszkania 
                                                           
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 ustawy Prawo oświatowe,  zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 
podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  
natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z  rodzicami w 
sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
3 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.. Zgodnie z art. 151 ust.2 oraz 3  do zgłoszenia dołącza się  
oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. 
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……………………………………..      
Imię i Nazwisko  
 
……………………………………….. 
Adres zamieszkania 
 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 

           Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., 

poz. 1148 ze zm.) oświadczam o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata do klasy I 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie  

*Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 

Imię i nazwisko kandydata *   

Adres zamieszkania kandydata4 

Województwo         *  Ulica*  

Powiat                       *  Nr budynku       *  Nr lokalu 

Gmina                        *  Kod poczty        *  

Miejscowość            *  Poczta                *  

I. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 Rodzic (Opiekun prawny) Rodzic (Opiekun prawny)  

Imię i nazwisko *   

Adres miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) : 

Województwo *   

Powiat *   

Gmina *   

Miejscowość *   

Ulica*   

Nr budynku *   

Nr lokalu   

Kod pocztowy *   

Poczta *   

 

II. Oświadczenia 
                                                           
4Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 459 ze zm.) miejscem 
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem 
zamieszkania  dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, 
któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce 
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego 
z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest 
miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 
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1) Oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia5 

 

 

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

 
 

Miejscowość …………………………………….., dnia ………………………………………….  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna: 

                                                           
5 Zgodnie z art. 133 ust. 3. Oświadczenie 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.” 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w 
Głobinie przy ul. Główna 47, e-mail: spglobino@gminaslupsk.pl ; tel. 59 8471050; reprezentowanej przez 
Dyrektora Szkoły. 

2. Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w 
Głobinie przy ul. Główna 47, e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl , tel. 606-788-434. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody *). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach *): 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych; 
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych; 
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych 
przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do swoich danych oraz; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego prawa. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez 
Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

*) wybrać właściwe 

                                                .......................................................................... 
                                                                                                  (miejscowość i data; czytelny podpis osoby zapoznającej się) 


