KARTA ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOŃSKU
Akty Prawne:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
- Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku nr XLI/328/2017 z dnia 02 marca 2017r.

………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………………
PESEL dziecka

MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data wypełnienia:
Podpis matki/ opiekunki prawnej:

Podpis ojca/ opiekuna prawnego:

Informuję, że:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana
Pawła II z siedzibą w Płońsku, ul. ks. R. Jaworskiego 25, zwana dalej szkołą; szkoła prowadzi operację
przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych.
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz
realizacji obowiązku szkolnego i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od szkoły sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również –
na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach
marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………………….
(data)

……………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 1

1. Adres i miejsce

kod pocztowy

zamieszkania kandydata

miejscowość
ulica
nr domu/mieszkania

2. Adres i miejsce

kod pocztowy

zamieszkania matki

miejscowość
ulica
nr domu/mieszkania

3. Adres i miejsce

kod pocztowy

zamieszkania ojca

miejscowość
ulica
nr domu/mieszkania

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 2

………………………………………………….

……………………………………………………………………..

data

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1

1

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejsce
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.

