
Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta
Augusta w Wasilkowie na rok szkolny 2018/2019

PODSTAWOWE DANE DZIECKA

Imię/imiona i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 

Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych

Miejsce pracy

2. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub
opinia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  potrzeba  szczególnej  opieki,  stosowana
dieta, zalecenia lekarskie)

tak             nie 

Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych 
w zgłoszeniu,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 



związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz w celu
związanym z edukacją mojego dziecka,
d) oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że administratorem moich danych 
osobowych jest szkoła, o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 
29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnieniach, w tym o 
prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania,
e) oświadczam, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie.

........................, dnia ............................                                     ...........................................................
                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Data: ................................

                          ...........................................................
                                    (podpis osoby przyjmującej)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i 
uroczystości szkolnych organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Szkoły oraz w celu informacji i promocji Szkoły.

….....................................................................
( podpis rodzica/opiekuna prawnego)         

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.: Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jedn.: Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.)

DEKLARACJA W SPRAWIE NAUKI RELIGII I ETYKI

Wyrażam wolę, aby moje dziecko w roku szkolnym 2018/2019:

- uczestniczyło w zajęciach religii katolickiej/prawosławnej⃰
- uczestniczyło w zajęciach etyki
-uczestniczyło w zajęciach etyki i religii
-odmawiam udzielenia odpowiedzi na podstawie art.53 ust.7 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej
Proszę podkreślić swój wybór.

….....................................................................
( podpis rodzica/opiekuna prawnego)       

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1147


