
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. I. J. PADEREWSKIEGO 
ul. Lipowa 29; 44-102 Gliwice 

tel. 32 279 98 55; 32 231 17 45; e-mail: sekretariat@zsp12.gliwice.eu 

 

 

1  W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
2  dane  nieobowiązkowe 
3 o ile posiada 

 

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA 

 

 klasy …………...………  Szkoły Podstawowej nr 15 im. I. J. Paderewskiego 

w Zespole Szkolno-nr 12 Gliwicach na rok szkolny 2021/2022 

 
 

1. Dane dziecka: 
 

Imię  Drugie imię2  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia 
         

d d m m r r r r miejsce 

PESEL dziecka1            

Adres miejsca 
zamieszkania 

 
 
 
 

Informacje dodatkowe 
(choroby, opinie, 
orzeczenia  Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej itp.) 

 

Nazwa placówki, do której 
aktualnie uczęszcza 
dziecko  

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Drugie imię2  

Nazwisko  

Adres miejsca 
zamieszkania  

Telefon  +48          

Adres e-mail3                     

Czy matka ma ograniczone/ odebrane prawa rodzicielskie (przekreślić niewłaściwe)? TAK NIE 

  



www.zsp12.gliwice.pl 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Drugie imię2  

Nazwisko  

Adres miejsca 
zamieszkania  

Telefon 2 +48          

Adres e-mail3                     

Czy ojciec ma ograniczone/ odebrane prawa rodzicielskie (przekreślić niewłaściwe)? TAK NIE 

 

Poza rodzicami dziecko po zajęciach 
szkolnych może odbierać: 

Imię i nazwisko pokrewieństwo 

  

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

………………………………………………            ……………………………………….                                                               
     podpis matki lub opiekunki prawnej                    podpis ojca lub opiekuna prawnego    
 

 

Wypełniają rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 15: 

Oświadczam, że (proszę o wpisanie krzyżyka, o ile Państwa dotyczy): 

 Kandydat odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim nr 7 

 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 15 

 Rodzic kandydata pracuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 15 

 
Rodzic lub inna osoba, która będzie upoważniona do odbioru kandydata po zakończeniu 
zajęć zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 15 

 Kandydat zamieszkuje na terenie Osiedla Zatorze 

 

 

………………………………………………            ……………………………………….                                                               
     podpis matki lub opiekunki prawnej                    podpis ojca lub opiekuna prawnego    
 
Załączniki:  

1. Aktualne opinie/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (o ile posiada) 

2. Odpis aktu urodzenia – dla kandydatów do kl. 1 

3. Karta badania zdrowia i rozwoju dziecka sześcioletniego (z przedszkola) – dla kandydatów do kl. 1 

4. Diagnoza przedszkolna (z przedszkola)  – dla kandydatów do kl. 1 

5. Ostatnie świadectwo ukończenia klasy – dla kandydatów do klas 2-7 

6. Dowód osobisty rodzica (do wglądu) 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
(nauka w Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach) 

 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego 
dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny  
nr 12 w Gliwicach, reprezentowany przez Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. Lipowej 29, 44-100 Gliwice  
tel. 32 279 98 55, e-mail: sekretariat@zsp12.gliwice.eu; 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl; 

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz odpowiednio na podstawie 
art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2016/679 RODO w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych w szkole oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; 

4. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa; 

5. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej; 

6. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania (nie dłużej niż 1 rok w przypadku niezakwalifikowania lub nie dłużej niż 5 lat oraz przez okres 50 lat 
w przypadku arkuszy ocen od zakończenia uczęszczania do szkoły); 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Prawa oświatowego oraz uchwały Rady 
Miasta Gliwice, odmowa podania danych uniemożliwi Państwu udział w procesie rekrutacji do szkoły; 

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu 
przy realizacji procesu rekrutacji do szkoły. 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację 
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata. 

 


