
  

 

 

ZGŁOSZENIE DO GIMNAZJUM OBWODOWEGO 

PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO LUBLIN OD 1 WRZEŚNIA 2015 R 

 
(dotyczy dzieci potwierdzających uczęszczanie do klasy pierwszej gimnazjum obwodowego) 

 

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową: 

I.  Szkoła obwodowa 

 

 Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

 
 

II.  Dane identyfikacyjne kandydata 

Imię *  

Nazwisko *  

PESEL* 
           

Data urodzenia * 
dzień miesiąc rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 
tożsamości: 

 

III.  Pozostałe dane kandydata 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo *  Ulica*  

Powiat *  Nr budynku *  Nr lokalu*  

Gmina *  Kod pocztowy *  

Miejscowość *  Poczta *  

Dodatkowe informacje o kandydacie 

Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego * 
* należy zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź  

TAK / NIE / ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 

 Ojciec/Opiekun prawny 1 Matka/Opiekun prawny 2 

Imię i nazwisko *   

Telefon*   

E-mail   



Adres zamieszkania 
(należy podać adres zamieszkania wypełniając pola zaznaczone gwiazdkami) 

Województwo *   

Powiat *   

Gmina *   

Miejscowość *   

Ulica*   

Nr budynku *   

Nr lokalu*   

Kod pocztowy *   

Poczta *   

 

V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

VI. Oświadczenia dotyczące danych osobowych 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) administratorem danych jest placówka, do dyrektora 

której kierowane jest niniejsze Zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres są wskazane na pierwszej stronie 

niniejszego zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 

poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie 

obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1182 i 1662.) w związku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, 

przy czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły. 

 

 

……………………………………………………           ………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i/lub                         (podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2) 
 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły z oddziałami integracyjnymi wyrażam zgodę na 
przydzielenie dziecka do klasy integracyjnej. 

 

 

 

……………………………………………………           ………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)                          i/lub                         (podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2) 

 

 

 

Lublin, ..................................... 

                      
(data) 


