
 

 

 

 

 

 

KARTA ZAPISU UCZNIA / UCZENNICY 

DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE 
 

DO …..…. KLASY NA ROK SZKOLNY................................. 
 

 

 

 

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA 

Nazwisko: ........................................ Imię :…………...........…… Drugie imię:………..………....... 

1. Data i miejsce urodzenia:..................................................................................................................... 

2. Numer PESEL: 

w przypadku braku numeru PESEL należy podać nazwę, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość dziecka:……..………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania: …....................................................................................................................... 

4. Adres zameldowania:..………………………………….…………………...………………………. 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych1:   

a) Matki : ………………………………………………………………………………………..… 

e-mail.: ......................................................................................................................................... 

b) Ojca: ……………………………………………………………………………………………. 

e-mail.: ......................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych:  

a) Matki: ……………………………………………………………………………...…………… 

b) Ojca: …………………………………………………………………….……………………… 

3. Numery telefonów: 

a) Matki: ………………………………………………………………...………………………… 

b) Ojca: ……………………………………………………………………..……………………... 

III.  Rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek: 

 TAK   ……………………………………………………………………..……………….… 
( należy wpisać imię i nazwisko rodzeństwa oraz klasę) 

 NIE 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 

……………….………………………………………… ………………………………………… 
miejscowość data 
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IV. Informacje o uczniu skierowane do wychowawcy i pedagoga szkolnego: 

 

A) Wypełnia uczeń: 

Dotychczas uczyłem/łam się w 

szkole następujących języków 

obcych: 

 

………………………………….. 

język 

…………………………………... 

język 

 

………………………………….. 

liczba lat nauki 

…………………………………... 

liczba lat nauki 

Dotychczas uczyłem/łam się 

poza szkołą następujących 

języków obcych: 

 

………………………………….. 

język 

…………………………………... 

język 

 

………………………………….. 

liczba lat nauki 

…………………………………... 

liczba lat nauki 

Moje ulubione przedmioty to:  

 

Moje sukcesy 

w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, sportowych 

(co najmniej na szczeblu 

rejonowym): 

 

Moje zainteresowania 

(nauka, sztuka, sport): 

 

 

 

 

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

                    miejscowość, data                                                                                                            podpis kandydata 

 

B) Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni:                                                    

U syna / córki 

stwierdzono: 

a) następujące dysfunkcje potwierdzone opinią z poradni psychologiczno-

pedagogicznej: 

 

b) wadę słuchu, wzroku, postawy: 

 

c) inne (proszę wymienić): 

 

 
 

Dodatkowe 

informacje 

o kandydacie: 
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RODO    

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci  do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy  
w Lubinie 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy,  
ul. Pawia 41, 59-300 Lubin 

Przedstawiciel Administratora Danych: Marta Pilecka-Lalewicz, Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej  
im. Rady Europy w Lubinie 

Inspektor Ochrony Danych:  – Bartosz Holdenmajer  

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły, realizacja obowiązku szkolnego.  

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. 
 poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły  
w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), 
prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,  
a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

                                                                                                                                   
...............................................................                                                                        ............................................................ 

podpis Rodzica/Opiekuna                                                                                                 podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

Lubin,.................................................... 

                                  (data) 
 


