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ZGŁOSZENIE  DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALASEWIE 

na rok szkolny 2015/2016 

Nr zgłoszenia  Data zgłoszenia  

A.  Dane osobowe dziecka 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię/imiona   

Nazwisko  

Miejsce urodzenia  Data urodzenia  

ADRES  ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica/osiedle  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica/osiedle  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

 
 
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica/osiedle  



2 
 

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE  

Telefon dom/komórkowy  

Adres e-mail  

 
 
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica/osiedle  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórkowy  

Adres e-mail  

 

B. Inne informacje o dziecku 

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty* 

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

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

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

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

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

* Art. 20z u.o.s.o.: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 
publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych 
rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie 
i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

C. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  
 

…………………………………………………….                                         ………………………………………………. 
(podpis matki / opiekuna prawnego 1)                                                                            (podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 
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D. 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 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze zgłoszenie, 
a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. 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 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.) 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 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, ze zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem 
możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na 
listach dotyczących rekrutacji. 

 

 

 

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

 (podpis matki / opiekuna prawnego 1)                          i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 

 

      ……………………..………...…….. 
(miejscowość,  data) 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA 
 

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dziecka do szkoły. 
 
 
 
 
…………………………………………. ……………………………………. 
miejscowość, data podpis dyrektora 


