
   

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY 

Rok szkolny …………../…………… 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRZEGORZEWIE SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. T. ZAWADZKIEGO ‘’ZOŚKI’’ (dla uczniów z obwodu szkoły)  

 

Dane dziecka: 
Imię(imiona)i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres szkoły obwodowej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Dane rodziców (opiekunów prawnych) 
 
Imię…………………………………………………………………. 

 
Imię…………………………………………………………………. 

 
Nazwisko…………………………………………………………. 

 
Nazwisko…………………………………………………………. 

Adres zameldowania Adres zameldowania 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres zamieszkania 
 

 

Telefon kontaktowy, e-mail:  Telefon kontaktowy, e-mail: 

 
Rodzice (opiekuni prawni) dziecka są zobowiązani powiadomić placówkę o zmianie danych kontaktowych (adres, numer telefonu, e-mail) 

oraz wszystkich innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie bezpieczeństwa w szkole 

(choroby, alergie itp.).  

 
Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku  dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 ( art.233 kk). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia 
RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in.                         w Ustawie – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie               z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. 
Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych                  
w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez 
rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                   Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka i data  

 
W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo 

pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność oryginałem kopie arkusza ocen 

ucznia.  


