
       ………………………………………… 
               miejscowość , data                           

  
 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ/ 
INTEGRACYJNEJ/SPECJALNEJ 

 
 

........................................................................................................................................................ 
   (wpisać pełną nazwę szkoły  ) 

  
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

                                 
                                                                              

1. DANE OBOWIĄZKOWE  
 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Imiona*  

Nazwisko*  

Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania**  

PESEL *  

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko*  

Adres zamieszkania**  

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko*  

Adres zamieszkania**  

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

 
* Art. 151, art. 152 ustawy Prawo oświatowe: zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL 
kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość; imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty 



elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 
** Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 
2. DANE DODATKOWE 

 

DANE DODATKOWE 

Nauka religii/etyki * 
 □ TAK                      □ NIE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy                  □ TAK                        □ NIE 

Czy w związku z niskimi dochodami 
korzystam z opieki Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (MOPS)? 

                □ TAK                        □ NIE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
dziecka  
w publikacjach papierowych i elektronicznych,     
w tym internetowych, związanych z życiem szkoły 

                □ TAK                        □ NIE 

*Niepotrzebne skreślić 

 

      

 

                    …………………………………………………                                                                ……………………………………………. 
                  podpis matki / opiekuna prawnego                                                          podpis ojca / opiekuna prawnego 
 

      3. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowany jest niniejsze 
zgłoszenie i której pełna nazwa wskazana jest na pierwszej stronie niniejszego zgłoszenia. Mam świadomość 
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 151 i 152 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59). 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 
poz.59). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacji lub brakiem możliwości skorzystania   z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. 

 

 

            ……………….………….……………                                                                                 …………………….…………………………. 
       podpis matki / opiekuna prawnego                                                                      podpis ojca / opiekuna prawnego 

 
 

      
         
                            


