
                                                                            Zał. nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY  PIERWSZEJ   2020/2021 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W MYŚLENICACH 

 

I. DANE DZIECKA  

 

1. Imiona i nazwisko dziecka  

 

……………………………………………….……………………………….. 

 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*  

 

…………………….……………………………………………..… ………… 

 

3. Adres zamieszkania dziecka:  

 

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

 

4. Data i miejsce urodzenia:  

 

……………………………………………………………………………...…… 

 

5. PESEL…………………………… 

 

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

 

 

 MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA*  

 

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN*  

 
1. Imię i nazwisko  

 

………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko  

 

………………………………………………. 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)  

 

………………………………………………. 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)  

 

……………………………………………… 

3. Adres zamieszkania  

 

………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania  

 

……………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy  

 

………………………………………………. 

4. Telefon kontaktowy  

 

………………………………………………. 

  

 

Uwagi 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....... 
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NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH* 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wpisujący mogą kontaktować się 

z Inspektor ochrony danych: Krzysztof Dybeł; adres e-mail inspektora: iod@myslenice.pl 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa 

oświatowego (Dz. U. 2018 poz. 996 z 24.05.2108  ze zmianami), w tym w szczególności 

Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646 z dnia 31.08.2017 r.). 

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły. 

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową 

działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. 

6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres 

archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji. 

7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust. 2 Rozporządzenia dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646 z dnia 31.08.2017 r.). 

8. Zgodnie z przepisami RODO wpisującym dane przysługuje prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. do ograniczenia przetwarzania danych, 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA  

NA LEKCJĘ RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 

 

Zgodnie z § 1 ust.1 rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, wyrażam wolę aby mój syn / córka* 

 

 

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

uczestniczył /-ła w lekcjach religii w klasach I-VIII 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 

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

(miejscowość, data)       czytelny podpis rodziców  

( prawnych opiekunów) 

 

 

2 

 


