
Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły 
 
 

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga              

w Lędzinach na rok szkolny 2020/2021 
 

 

 

DANE DZIECKA 

Imię dziecka  

Drugie imię dziecka  

Nazwisko dziecka  

Data urodzenia   -   -     r. 

Miejsce urodzenia dziecka   

PESEL dziecka            

Adres miejsca zamieszkania  
 
 

Adres miejsca zameldowania 
 
 

DANE MATKI  

Imię   

Nazwisko  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych  

 

DANE OJCA 

Imię   

Nazwisko  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko korzystało w roku szkolnym 2019/2020 

z wychowania przedszkolnego 

 

……………………………………………….…………………. 

Nazwa Przedszkola/Szkoły 

Dziecko nie korzystało w roku szkolnym 2019/2020 

z wychowania przedszkolnego – opinia PPP 

dotycząca dojrzałości szkolnej dziecka (należy 

załączyć oryginał) 

 

…………………………………………………………………… 

Numer opinii, data wystawienia 



 

 
 
INFORMACJA: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. J. Ch. 

Ruberga  w Lędzinach z siedzibą w Lędzinach przy        ul. Hołdunowskiej 13, tel.: 32 216 75 24, 

mail: sp3ruberga@op.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nr tel. 32 216 75 24 

lub na adres mailowy sp3ruberga@op.pl z dopiskiem „IOD” 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.  poz. 59) 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

 

 

 

……………………………………            …………………………………….……………………………………  
                               Data                                                                             Podpis rodziców / opiekunów prawnych                                                      

 
Oświadczenie wnioskodawcy: 

 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz                              

w załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o każdej zmianie danych zawartych  

       w zgłoszeniu. 

3.  Oświadczam, iż zapoznałam/em  się z treścią  obowiązku  informacyjnego  związanego                    

z  przetwarzaniem  moich  danych  osobowych. 

 

 

 

……………………………………            …………………………………….……………………………………  
                               Data                                                                            Podpis rodziców / opiekunów prawnych                                                      
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