
WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE DZIECKA 
do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni 

w roku szkolnym …………………………………... 
Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym 

1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

 DANE DZIECKA 
NAZWISKO  

 
IMIĘ/IMIONA  

 
DATA URODZENIA  
PESEL (a w przypadku braku numeru 
PESEL – serię i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 

 
 

 DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 
NAZWISKO  
IMIONA  
Email rodzica/opiekuna 
prawnego do e-dziennika 

 

 DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
NAZWSKO  
IMIONA  
Email rodzica/opiekuna 
prawnego do e-dziennika 

 

 
2. DANE DODATKOWE 

 
 DANE DODATKOWE 

TELEFON KONTAKTOWY DO 
MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY DO 
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 

Nazwa szkoły obwodowej (w przypadku 
zamieszkania poza obwodem szkoły) 

 
 
 

Kolejność szkół od najbardziej  do najmniej 
preferowanych: 
 

1……………………………………………………………. 
 
2……………………………………………………………. 
 
3. ……………………………………………………………. 

 



 
 
INFORMACJE 
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Westerplatte w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna, tel. 76 8439523, e-meil 
zs.chobienia@interia.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl. 
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania. 
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 
5. Dane podaje się obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia 
7. Karta zgłoszenia dziecka będzie przechowywana przez czas nauki dziecka w szkole. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 
 

 
 
 
Data……………………… 
 

           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

            ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata1  

1. Adres miejsca zamieszkania 
kandydata 

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica  
Nr domu/mieszkania  

2. Adres miejsca zamieszkania  
matki 

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica  
Nr domu/mieszkania  

3. Adres miejsca zamieszkania  
ojca 

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica  
Nr domu/mieszkania  

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.2 

 

 

…………………….    …………………………………………………………… 

  data                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                             

1  Zgodnie z Art.151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscy zamieszkania 
rodziców kandydata i kandydata.  
  

  

  

  

  

  

2  Zgodnie z Art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, 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”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 


