
ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASTOWIE 

 

 

Osoba/Osoby zgłaszające 

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów kandydata 

…………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

……………………………….…………………… 

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

                                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5  

w Piastowie 

 

 

ZGŁOSZENIE 

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów 

 

Dotyczy kandydata: 

Nazwisko i imiona  ............................................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia  .................................................................................................................................... 

PESEL, a w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość:  ......................................................................................................................................................... 

Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania  ........................................................................................................................................... 

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………… 

Poprzednia szkoła ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły rejonowej, do której dziecko przynależy zgodnie z adresem zameldowania ………………………. 

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

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

 Czy dziecko posiada orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej TAK/NIE* 

/Jeżeli posiada, to prosimy dołączyć kserokopię dokumentu/ 

 Czy dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej TAK/NIE* 

/Jeżeli posiada, to prosimy dołączyć kserokopię dokumentu/ 

 Jeśli wybrano TAK, to czy będzie uczęszczało na zajęcia z reedukacji, które są dobrowolne i będą 

odbywały się przed lekcjami lub po lekcjach?  TAK/NIE* 

 Czy dziecko pozostaje pod opieką medyczną poradni specjalistycznej TAK/NIE* 

Jeżeli TAK, to jakiej? …………………………………………………………………………………. 

 Jako przedmiot nadobowiązkowy wybieram dla dziecka: (właściwe podkreślić) 

religię (2h)                          etykę (1h)                         religię(2h) i etykę(1h)                        żaden 
 dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej: TAK/NIE*  

(dla dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo) Jeżeli TAK należy dostarczyć do sekretariatu 

szkoły oświadczenie o zatrudnieniu i wypełnić kartę zapisu do świetlicy 

 



ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASTOWIE 

 

 

 Istotne informacje na temat dziecka (zdrowie, zainteresowania, uzdolnienia)  

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

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

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

 

 Dotyczy rodziców dziecka/opiekunów prawnych: 

 Matka dziecka/opiekun prawny Ojciec dziecka/opiekun prawny 

Nazwisko 

 

  

Imię 

 

  

Adres zamieszkania 

 

  

Telefon 

 

  

Adres e-mail 

 

  

 

Oświadczam, że wymienione dane przekazuję dobrowolnie i ich prawdziwość potwierdzam poniższym podpisem. 

 

 ...................................................................                                 ......................................................................... 
          /Podpis matki dziecka/opiekuna prawnego/                                                           / Podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego/ 

 
 

Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania wszelkich procedur obowiązujących na terenie szkoły,  

związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV – 2. 

                                                                                                

 ...................................................................                                 ......................................................................... 
          /Podpis matki dziecka/opiekuna prawnego/                                                           / Podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych 

z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe z 

późń. zm. (Dz. U. z 2019 r. poz. 60). 

 

 ...................................................................                                 ......................................................................... 
          /Podpis matki dziecka/opiekuna prawnego/                                                           / Podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego/ 

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piastowie. Zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie 

do wglądu i modyfikacji podanych przeze mnie informacji. Podane dane są objęte ochroną danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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 i będą wykorzystywane do 

rekrutacji, kontaktów z rodzicami, do prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej Nr5 w Piastowie a następnie archiwizowane zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji ws. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  z późniejszymi zmianami. 

 

 ...................................................................                                 ......................................................................... 
          /Podpis matki dziecka/opiekuna prawnego/                                                            /Podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego/  


