
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY  
 
 
 

Zgłoszenie dziecka do klasy I 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku 

 na rok szkolny 2022/2023 

 

Zgłoszenie dziecka należy złożyć w terminie do 25 marca br. do godz. 15
00

 w sekretariacie szkoły. 
 

Deklaruję chęć zapisania dziecka do klasy o profilu sportowym pływanie TAK*  
              

*właściwe zakreślić           

             
             

 DANE OSOBOWE KANDYDATAA           
             

PESEL             
             

Imię     Drugie imię     
          

Nazwisko     Data urodzenia      
             

            
            

 DANE OSOBOWE MATKI           
            

Imię            
            

Nazwisko             
            

Adres poczty             

 elektronicznej            

Telefon do kontaktu             
            

           
           

 DANE OSOBOWE OJCA           
           

Imię            
            

Nazwisko             
            

Adres poczty             

elektronicznej            

Telefon do kontaktu             
               
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że moje dziecko ..………………………………..……………………………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko kandydata) 

 

mieszka pod następującym adresem:…………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 

 

Oświadczam, że matka kandydata mieszka pod następującym adresem: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
(miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 
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Oświadczam, że ojciec kandydata mieszka pod następującym adresem: 

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

(miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 

 
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Giżycko, dnia ............................ .........................................................................................  
(czytelny podpis rodzica)  

 

    OŚWIADCZENIE  INFORMACYJNE  DLA  USTAWOWYCH  PRZEDSTAWICIELI  DZIECI  (UCZNIÓW) 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku reprezentowana przez Dyrektora 
Szkoły. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 
e-mail: dpo@gizycko.pl 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 
13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082). Dane mogą być 
udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań. Dane 
osobowe będą przechowywane przez okres nauki i 50 lat po jej zakończeniu z dokładnością do przepisów 
szczególnych, gdzie okres ten może być krótszy, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego 
roku. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie 
będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo 
zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

 
        mgr Bartosz Orczyc -Musiałek 

                                                                                                        ……………………………………….…………………… 
            podpis i pieczęć reprezentanta placówki 
 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

Giżycko …………………………………………..                           ……………………………………………… 

                                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

 
  

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ SZKOŁĘ  
 
 
 

 

Data: ................................ ....................................................................................  
(pieczęć i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 
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