
Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej
na rok szkolny 2023/2024

ZGŁOSZENIE (dotyczy dzieci z obwodu SP nr 2 - dzieci przyjmowane z urzędu) 

Proszę o zapisanie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie.

INFORMACJE O DZIECKU  (należy wypełnić pismem drukowanym)

1. Nazwisko………………………………………………………………………………

2. Pierwsze imię…………………………….Drugie imię……………………………….

3. PESEL……………………………………Data urodzenia……………………………

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka:

Miejscowość Ulica, nr domu/mieszkania Kod pocztowy

Województwo Powiat Gmina

    6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców:

1. Dane dotyczące matki  
Imię Nazwisko Miejscowość, kod pocztowy

Ulica, nr domu/mieszkania Telefon komórkowy E-mail

2. Dane dotyczące ojca
Imię Nazwisko Miejscowość, kod pocztowy

Ulica, nr domu/mieszkania Telefon komórkowy E-mail

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
dotyczącego miejsca zamieszkania dziecka i jego rodziców.

……………………………
czytelny  podpis matki

….……………………….
czytelny  podpis ojca



Opracowano na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 
z 2021 r. poz. 4)

Klauzula informacyjna

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  Nr  2  im.  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego  w  Hrubieszowie  z siedzibą  22-500  Hrubieszów,  ul.  Żeromskiego  29,  e-mail:
sekretariat@sp2hrubieszow.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres szkoły lub mailem na
konto inspektor@grelam.pl.

3. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  do  szkoły
podstawowej  w  związku  z  wypełnieniem obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
Podstawą  prawną  przetwarzania  jest:  Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe;
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  sierpnia  2019  r.  w  sprawie
przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz
administratora.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
 w  przypadku  dzieci,  które  zostały  przyjęte  do  szkoły  podstawowej  przez  okres

uczęszczania do tej szkoły;
 w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia

procesu rekrutacji.
6. Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  na  podstawie  powyższych  przepisów  prawa,

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
7. Mają  Państwo prawo do:  dostępu do swoich  danych oraz  otrzymania  ich  kopii,  sprostowania

(poprawiania)  swoich  danych  osobowych,  usunięcia  swoich  danych  osobowych,  ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

mailto:grelam@toren.pl

