
KARTA ZGŁOSZENIA  

DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ w roku szkolnym 2018/2019 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH 

 
Wypełniony i  podpisany formularz należy złożyć do 30 marca br. do godziny 13.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej  w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Przyłękach 
 

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopie skróconego aktu urodzenia dziecka.  
 

Data złożenia formularza:  

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.       TAK              NIE 
 

 

I. Dane osobowe dziecka 

 

Dane dziecka 

imię/imiona 
 

nazwisko 
 

PESEL 
 

data urodzenia 
 

miejsce urodzenia 
 

                                                                 Adres zamieszkania dziecka Adres zameldowania dziecka 

kod pocztowy 
  

miejscowość 
  

ulica 
  

nr domu 
  

nr mieszkania 
  

telefon 
  

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w 
……………………...................................................................................................................................... 

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

                                                          (nazwa i adres przedszkola, numer telefonu) 

 

 

II.  Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 

  matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

imię 

  

nazwisko 

  

PESEL 

  

Adres zamieszkania 

kod pocztowy 

  

miejscowość 

  



ulica 

  

nr domu/ nr mieszkania  

  

telefon i e-mail 

  

Informacje o miejscu pracy (studiów/ nauki w trybie dziennym) 

nazwa zakładu pracy (uczelni/ 
szkoły) 

  

adres zakładu pracy (uczelni/ 

szkoły) 

  

telefon do zakładu pracy 
(uczelni/ szkoły) 

  

 

III. Kryteria dodatkowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 oboje pracują  

 jedno pracuje 

 żadne nie pracuje  

 

Dziecko rodziców pracujących (w wymiarze pełnego etatu). 

 oboje studiują/uczą się 

 jedno studiuje/uczy się 

 żadne nie studiuje/uczy się 

 
Dziecko rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym). 

      TAK              NIE 

 

 

Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci). 

      TAK              NIE 

 

Dziecko, którego rodzice są podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie 

Białe Błota 

      TAK              NIE  
Dziecko będzie korzystać z obiadów  w stołówce szkolnej.  

      TAK               NIE  

Dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej.  

      TAK               NIE Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości 

organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku w publikacjach papierowych 

i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły.  

 

 

IV. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 
V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych. 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, ze podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

……………………………………………………………                                       …………………………………………………………… 
miejscowość, data, podpis matki/ opiekuna prawnego                                               miejscowość, data, podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do 
wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach z siedzibą przy ul. Zabytkowej 5, Przyłęki, gmina Białe Błota. 

 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach,  

 dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem        

szkoły, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej. 

 
 

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

miejscowość, data, podpis matki/ opiekuna prawnego                                               miejscowość, data, podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 

* Formularz dostępny na stronie: www.przyleki.edu.pl oraz w oddziale „0” i  sekretariacie szkoły. 

http://www.przyleki.edu.pl/

