Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 43/19
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 13 lutego 2019 r.

Wypełnia jednostka
Nr zgłoszenia
Data złożenia
Godzina złożenia

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021 /2022
(dotyczy przyjęcia dzieci do klasy I szkoły obwodowej)

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy I poniższej szkoły, która ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową.
Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.

Nazwa szkoły*

Adres szkoły*

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Imiona:*

Nazwisko: *

PESEL*
Data urodzenia*

dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu
tożsamości:

DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania
Ulica*

Nr budynku*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Nr lokalu

Dane kontaktowe
Telefon

Adres e-mail
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DANE RODZICÓW
(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)

Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Stopień pokrewieństwa
Imię i nazwisko*
Telefon*
Adres e-mail*

Proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne.
Adresy zamieszkania rodziców
Kraj

Polska

Polska

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta

INNE INFORMACJE O DZIECKU
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm. - rozdział 6).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
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W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły z oddziałami integracyjnymi wyrażam zgodę
na przydzielenie dziecka do klasy integracyjnej.

………………………..................

…………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………..................

…………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego w skrócie „RODO” informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka
jest publiczna szkoła podstawowa z siedzibą w Żyrardowie, do której Pani/Pan składa wniosek
o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem e-mail iod@zyrardow.pl lub telefonicznie – 22 350 01 40.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu
przyjęcia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe.
4. Dane zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej będą
udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora wybranej jednostki oświatowej,
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dany rok szkolny.
5. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, nie dłużej niż okres edukacji szkolnej
w danej jednostce oświatowej. W przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły dane te będą
przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka, a także 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.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących oraz danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane wyłącznie
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
9. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
10.Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych
osobowych Pani/Pana dziecka w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.Podanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia
dziecka do publicznej szkoły podstawowej.
12.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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