
 
 

   Szkoła Podstawowa nr 26 im. A. Struga w Krakowie                                                    
                                                                                

 
KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY ........................ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. ANDRZEJA STRUGA 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym ............./.............. 
 
I. DANE DZIECKA 
 
Nazwisko …………………...............................……..  imiona …………………..……….....……….. 
 
PESEL    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
 
Data urodzenia ………………………………Miejsce urodzenia ……………………........……...........    
Adres zamieszkania dziecka: 

 …………………………………………………………………………………............................…….... 
                                              ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

II. DANE RODZICÓW 
Imiona i nazwisko matki   …………………………………………………….. …………………… 
 
Adres zamieszkania matki ( jeśli inny niż dziecka)…………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………….………                 
 
Telefon kontaktowy matki:………………………………………………. 
 
Imiona i nazwisko ojca   …………………………………………………….. …………………… 
 
Adres zamieszkania ojca  ( jeśli inny niż dziecka)………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………….………                 
 
Telefon kontaktowy ojca:………………………………………………. 
 

III. INNE INFORMACJE 
REJONOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
……….................................................................................................……………………………………… 
nazwa  i adres szkoły                                                                 

Klauzula: 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych ( zgodnie z art.233 kk ), 
oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

Kraków, dn. .................................                               .............................................................                     
                                                                                                              Podpis matki 

                                                                                         .............................................................                     
                                                                                                              Podpis ojca 



 
 
Klauzula: 
Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą 
jednostkę. 
Informujemy, że: 
Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
        Ochrony Danych Osobowych. 

    4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą 
jednostkę, określonych w przepisach prawa. 

5.   Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo 
staracie. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. l rozporządzenia    
    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  
    rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane  
     będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.  

 
 

 
 

DECYZJA  
w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły 

 
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), 
po rozpatrzeniu Pani/Pana/Państwa wniosku z dnia ............................,  
 

wyrażam zgodę na  przyjęcie  
 

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

do szkoły  z  dniem............................................................ 
 
Dziecka będzie uczęszczało do klasy ………………… 
 

……….…………………………………… 
(data, podpis i pieczęć dyrektora) 

 
 

 

 

 

mailto:iod.mjo@um.krakow.pl

