
  
 
…………………………………………… 
     Imię i Nazwisko  rodzica kandydata
 

…………………………………………… 
     Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 
                                      

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6
w Kościerzynie 

 
 

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej 
 

 
Dane osobowe kandydata i rodziców1  
 

(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/opiekunów
kandydata 
 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców i 
kandydata2

Kod pocztowy

Miejscowość

ulica

Numer 
domu/mieszkania

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

Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

Załącznikiem do zgłoszenia jest oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata  
i rodziców kandydata

1 Art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.).  
2
 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2019 poz.1145 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu

1



Informacja o sposobie przetwarzania danych:

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do zgłoszenia będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. 
Zakres przetwarzanych danych osobowych jest obligatoryjny i wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1148 ze. zm.). 
Podstawą  prawną  przetwarzania  danych,  pozyskanych  w  tym  celu,  jest art.  6  ust  1  lit.  c)  RODO1,  czyli
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

2. Administratorem  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  oraz  załącznikach  do  zgłoszenia  jest
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna

3. Wszelkie  informacje  i  wyjaśnienia  związane  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  w  razie  takiej
konieczności,  można  uzyskać  od  Inspektora  Ochrony  Danych,  drogą  pocztową wysyłając  pisemną
korespondencję  na  adres  jw.  z  dopiskiem  „IOD”,  lub  elektronicznie na  adres  e-mail:
iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl.

4. Dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  w  zakresie  związanym  z  realizacją  powyższego  celu.  Nie
udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa.  Nie będą  one  przekazywane  do  państwa trzeciego  ani  do organizacji  międzynarodowych.  Nie  będą
również  podejmowane  wobec  Państwa  zautomatyzowane  decyzje,  w  tym  decyzje  będące  wynikiem
profilowania.

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej  niż jest to konieczne,  tj.  przez okres wyznaczony przepisami
prawa.

6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia. Macie Państwo również prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Jeżeli  uznają Państwo,  że przetwarzanie  przez  Administratora  Państwa danych osobowych narusza  przepisy
RODO,  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

Oświadczenia 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 233. § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1950 ze zm.)
kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.

………………………                                               …………………..……………………………………………
               Data                                                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica/ opiekuna prawnego kandydata   

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
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mailto:iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl


…………………………………                                           
                    imię i  nazwisko                                                                                

…………………………………
      Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie

Oświadczam,  że …….……………………………….....………………., zamieszkuje   wraz

                                                          (imię i nazwisko kandydata)

z rodzicami pod wskazanym adresem : ………………………………………………………

Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

…………………………                                                                 …………………………………………………
             data                                                                                                   czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1Pouczenie:  

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.), oświadczenia wymagane,
jako  potwierdzające  spełnienia  przez  kandydata  kryteriów  rekrutacyjnych, składa  się  pod  rygorem
odpowiedzialności  karnej  za składanie fałszywych zeznań.  Składający jest  zobowiązany 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 zeznań.
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	Dane osobowe kandydata i rodziców

