
 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY 

na rok szkolny 2019/2020 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….…... 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..…….. 

3. PESEL dziecka …………………………………………………………………….………………. 

4. Adres miejsca zamieszkania dziecka ……………………………..………………..………………. 
(ulica, nr domu, lokalu)  
………………………………………………………………………………….……………………... 
( kod, miejscowość, województwo, powiat, gmina) 
………………………………………………………………………………….……………………... 

5. Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)……………..……………………...... 

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

6. Nazwa i adres przedszkola/ oddziału „0” w szkole, do którego uczęszcza dziecko  

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

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

7. Nazwa i adres szkoły podstawowej rejonowej, do której dziecko powinno uczęszczać 

……………………………………………….………………………………………………………... 
(zgodnie ze stałym adresem zameldowania) 
…………………………………………………….…………………………………………………... 

8. Uwagi dotyczące dziecka ..……………………….……………………………………….……….. 

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

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA DZIECKA       OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN DZIECKA 
1. Imię ……………………………….……….……… 1. Imię ………………………..………………………. 

2. Nazwisko ……………………………….……. 2. Nazwisko ………………..……………………. 

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

(jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

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

6. Numery kontaktowe 

dom ……………………………….. 

praca mama ………………………………..…… praca tata ………..…………..…………………… 

tel. komórkowy mama ……………….…….…... tel. komórkowy tata ……….……………………... 

e-maile ……………………………….…….…... e-maile ……………………….…………………... 

inne ………………………………….………… inne ……………………….………………………. 

 

Oświadczam, że w/w informacje są zgodne ze stanem prawnym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia procedury 

rekrutacji oraz edukacji mojego dziecka w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR 

w Lublinie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

 

 

 

………………………   ………………….…………………………………….. 
(data przyjęcia zgłoszenia)      (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  
 
 



 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie  informuje, 

iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka podanych w formularzu 

oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie z 

siedzibą ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin, e-mail: sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl, tel. 81 524 84 20. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i edukacją Pani/Pana 

dziecka w szkole. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.) 

4. Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji Pani/Pana dziecka w szkole. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz swojego dziecka danych osobowych 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). 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie  danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji i 

edukacji Pani/Pana dziecka w szkole. 

 

 

 

DEKLARACJA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW 
Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie 

 

Jako rodzic (opiekun prawny) w/w ucznia/uczennicy dobrowolnie zobowiązuję się  

do dokonywania miesięcznych wpłat w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców w danym roku 

szkolnym przez okres 10 miesięcy roku szkolnego. 

 

 

 

………................................................................................... 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

mailto:sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl

