
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1  
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 im. Krystyny Bochenek 
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GLIWICE  

Dotyczy dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny 
Bochenek w Gliwicach.  

 

I.  Dane identyfikacyjne dziecka 

Imię   

Nazwisko   

PESEL*            

Data urodzenia  
Dzień Miesiąc Rok 

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość  Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

* w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; 

 

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 Ojciec/Opiekun prawny 1 Matka/Opiekun prawny 2 

Imię i nazwisko    
Miejscowość 
zzamieszkania 

  
Ulica    
Nr budynku    
Nr lokalu   
Telefon 
kontaktowy * 
 

  
E-mail 
kontaktowy**   

 
** o ile posiadają  
 
………………………………………………             ……………………………………………  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2) 



III. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu 
są zgodne ze stanem faktycznym.  

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego 2) 
 
 
 

IV. Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
Zgodnie z Ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu zapisania dziecka do szkoły 
podstawowej  od 1 września 2020 r.  

 

Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do 
moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2) 

 
 
 
 
 
Dane zgromadzone w procesie zapisów będą przechowywane przez  szkołę, do której kandydat zostanie  
przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej  szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 
ustawy Prawo oświatowe). 
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Anna Krawczyk, kontakt: krawczyk_a@sp13.gliwice.eu 
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych  bezpośrednio z 
przetwarzaniem danych osobowych w celu zapisów do szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
Gliwice, .......................................... 2020 r. 
 

 
 


