SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów
w Czerwionce – Leszczynach
44 – 230 Czerwionka – Leszczyny, ul. Prosta 17
Tel/fax 32 4273544

ZGŁOSZENIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8 im. R. i Z. Pietrasów
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy ..…………... Szkoły Podstawowej Nr 8 im. R. i Z.

Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach ul. Prosta 17
DANE KANDYDATA
Dane osobowe kandydata
Imię …………………………………... Drugie imię ………………………………………..
Nazwisko ……………………………………………………

PESEL
(w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) …………………………………….
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania kandydata
Miejscowość /kod ………………………………………………………………………………….…………
Ulica/Nr domu/ Nr lokalu ………………………………………………….……………………….………...
Województwo /Powiat/ Gmina ……………………………………………………………………………..

Szkoła obwodowa (jeśli dziecko zameldowane jest poza obwodem Szkoły Podstawowej
Nr 8)
Nazwa/Adres…………………………………………………………………………………………………

Odział przedszkolny/szkoła podstawowa, w którym dziecko realizowało roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (dotyczy uczniów kl. I)
Nazwa…………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość /kod …………………………………………………………………………………………….
Województwo /Powiat/ Gmina ……………………………………………………………………………..

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Dane matki/prawnej opiekunki kandydata
Imię ………………………………………. Nazwisko(obecne) ……………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………… e-mail …………………………………………..

Miejsce zamieszkania matki/opiekunki dziecka (jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania
dziecka)

Miejscowość kod ………………………………………………………………………………….…………
Ulica/Nr domu/ Nr lokalu ………………………………………………….……………………….………...
Województwo /Powiat/ Gmina ……………………………………………………………………………..

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka
Imię ……………………………………….Nazwisko…………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………… e-mail ……………………………………….

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna dziecka2 (jeśli jest inny niż miejsce
zamieszkania dziecka)

Miejscowość kod ………………………………………………………………………………….…………
Ulica/Nr domu/ Nr lokalu ………………………………………………….……………………….………...
Województwo /Powiat/ Gmina ……………………………………………………………………………..
Oświadczenia:
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Czerwionka – Leszczyny …………… 20.…r.

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów
……………………………………..
……………………………………..

Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe do wniosku
dołącza się:
1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Uwagi:
1. Oświadczenia, 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.”
2. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy o prawo oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
3. 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. 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.
Zgody:

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Zdjęcia i filmy będą publikowane przez okres obowiązywania niniejszej zgody, zaś Administrator
zobowiązuje
się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego dalszego rozpowszechniania wszelkich zdjęć i filmów

przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Niewyrażenie zgody, nie będzie uprawniało go do
rozpowszechniania wizerunku. Zgodę można wycofać w każdym czasie w formie oświadczenia, które można
złożyć w sekretariacie szkoły. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego dziecka
………………………………………………………………………….………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz. 880), w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej szkoły, fanpage’u szkoły, w kronice szkolnej, w
prasie oraz na tablicach ściennych i w wydawnictwach szkolnych w celu przekazu informacji i promocji
Szkoły, a także dla potrzeb wynikających z udziału w programach i projektach (np. Owoce w szkole,
Badacze
wody,
Odkrywcy
Talentów,
e – twinning i innych, na które Dyrekcja SP8 wyraziła akceptację).
……..…….……………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)
Pouczenie

Czerwionka – Leszczyny …………… 20.…r.

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów
……………………………………..
……………………………………..

Data przyjęcia zgłoszenia: ……………………..

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
(rekrutacja do szkoły podstawowej)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest:

2.
3.

4.

5.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach, reprezentowany przez
Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. Prostej 17, 44-230 Czerwionka-Leszczyny tel. 324273544,
e-mail:sp8.sekretariat@sp8.czerwionka-leszczyny.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: iod@csw.edu.pl.
Cel i podstawa prawna
1) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie
publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz
wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora (art. 9 ust. 2 lit b).
2) Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania, niepodanie danych
będzie uniemożliwiało spełnienie obowiązku szkolnego zgodnie z ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe;
Odbiorcy danych osobowych
1) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań
lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Państwa wniosek
przekazał.
2) Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń oraz podmioty, z którymi Jednostka zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych
w Jednostce systemów informatycznych.
3) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata.
Okres przechowywania danych

6.

7.

1) Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do oddziałów
przedszkolnych,
2) Dane osobowe dotyczące kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane są przechowywane przez okres roku, chyba że
na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3) Po rozpoczęciu nauki będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której
zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych
przepisach.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich
usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
Wizerunek:
1) rozpowszechnianie wizerunku art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 RODO w celach promujących
jednostkę;
2) dane osobowe w postaci wizerunku Państwa i Państwa dzieci mogą być przekazywane do państwa trzeciego
oraz do organizacji międzynarodowej;
3) dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu
w jakim zostały zebrane lub przez okres obowiązywania zgody.

