
   

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Nowym Grabiu 

Osiedle pod Jaworem 11A 

09-530 Gąbin 

 

Zgłoszenie 
 dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej  

 

Dane osobowe kandydata i rodziców (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 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska 
rodziców kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców kandydata1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / 
numer mieszkania 

 

6. Adres miejsca zamieszkania  
kandydata1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / 
numer mieszkania 

 

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

Matki 

Telefon do 
kontaktu 

 

E-mail  

Ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

E-mail  

 

Informacja, czy dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne  TAK     NIE 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu                                                                                                                                               rok szkolny 2022/2023 

organ prowadzący: Miasto i Gmina Gąbin 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym 

Grabiu, reprezentowana przez dyrektora szkoły Barbarę Artiomow do której wniosek jest składany. Inspektor 

Ochrony Danych, e-mail: szkolawgrabiu3@wp.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c oraz odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych: 

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie, dostawcą oprogramowania i wsparcia IT. Dane osobowe mogą być 

przekazywane uprawnionym podmiotom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

korzysta z nauki lub w przypadku nie przyjęcia do szkoły przez okres roku szkolnego lub zakończenia 

podstępowania odwoławczego. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Odmowa udostępnienia danych spowoduje brak możliwości 

udziału dziecka w procesie rekrutacji. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszego procesu rekrutacji. 

 

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

         data      czytelny podpis rodziców kandydata 

 
 
 
 

Informacje dodatkowe:   
 

 
 W przypadku podania numerów telefonów kontaktowych (np. babci,  dziadka), potrzebnych 

do odbioru dziecka  – wtedy należy załączyć oświadczenie do odbioru dziecka wraz ze zgodą 
osób upoważnionych 

 Informację o stanie zdrowia dziecka, preferencjach żywieniowych, zaleceniach z poradni 
specjalistycznych  rodzic może podać w przypadku jeśli uzna to  za zasadne. 

 


