
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy …….
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białobrzegach na rok szkolny 20..…./20..….

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy ………
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka
Imię  Drugie imię  Nazwisko

PESEL

Data urodzenia          Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Ulica nr domu nr lokalu

Kod  Miejscowość

Województwo         Powiat    Gmina

Adres zamieszkania dziecka
Ulica        nr domu       nr lokalu             tel. stacjonarny

Kod Miejscowość

Województwo         Powiat    Gmina

Dane rodziców/opiekunów:
Imię                          Nazwisko               Telefon (matki)

Imię                          Nazwisko               Telefon (ojca)



INFORMACJE DODATKOWE
Informacje o dziecku
(wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

          dziecko rodzica/ opiekuna samotnie wychowującego

          dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych

          dziecko w rodzinie zastępczej

          dziecko rodziców pracujących:

          matka pracuje

         ojciec pracuje

         orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego)

         rodzina wielodzietna (co najmniej troje dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym tj. do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży)

         rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki

Odległość do szkoły
(wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

         z obwodu  szkoły podstawowej

         z terenu gminy 

         spoza gminy

Ważne informacje (czy dziecko cierpi na):

alergie:……………………………………………………………………………………..

wady serca: ………………………………………………………………………………..

cukrzyca:…………………………………………………………………………………...

inne:………………………………………………………………………………………..

RODZICE ( OPIEKUNOWIE  PRAWNI ) ZOBOWIĄZUJĄ  SIĘ DO : 

• przestrzegania postanowień statutu szkoły,
• podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
• przyprowadzania  i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę dorosłą,  posiadającą pisemne 
upoważnienie rodziców do odbioru dziecka,  
• przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka,
• uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Oświadczam, że dziecko ........................................................................ zrealizowało roczny obowiązek 
przygotowania  przedszkolnego ................................................................................................................
(podać adres placówki)

• Niniejszym  przyjmuję  do  wiadomości  i  wyrażam  zgodę   na  gromadzenie,  przetwarzanie 
i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz 
organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać 
się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, 
poz.926 z późniejszymi zmianami)



• Wyrażam  zgodę  na  publikację  zdjęć  dziecka  z  imprez  i  uroczystości  szkolnych  na  stronie 
internetowej promującej placówkę.

• Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
• Wyrażam zgodę na objęcie dziecka opieką stomatologiczną w szkole.

Uprzedzony o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  kodeksu  karnego  oświadczam,  że  dane  przedłożone  
w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym

Przy zapisie należy przynieść wypełniony wniosek oraz jedno zdjęcie legitymacyjne

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.)  informuję  Pana/Panią,  że  Administrator  Danych,  tj.  Publiczna  Szkoła 
Podstawowa nr 1im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, którego reprezentantem jest Dyrektor, 
zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostających pod Pana/Pani prawną opieką 
dzieci  uczęszczających  do  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Komisji  Edukacji  Narodowej 
w  Białobrzegach  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonywania  obowiązków  tej  placówki 
w  związku  z  realizowaniem  przez  nią  celów  statutowych  w  przedmiocie  działalności  na  rzecz  dzieci. 
Informuję jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do Pana/Pani danych, a także danych 
osobowych  pozostających  pod  Pana/Pani  prawną  opieką  dzieci  uczęszczających  do  tej  placówki  oraz 
uzupełnienia, uaktualnienia i żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te 
są  niekompletne,  nieaktualne  lub  nieprawdziwe.  Ponadto  informuję,  że  Administrator  Danych  dołoży 
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

 Oświadczam,  że  w dniu  dzisiejszym zapoznałem/-am się  z  przekazaną mi informacją  dotyczącą  zasad 
i potrzeb gromadzenia i przetwarzania danych osobowych moich oraz pozostających pod moją opieką dzieci,  
które  będą  uczęszczały  do  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1im.  Komisji  Edukacji  Narodowej 
w Białobrzegach. 
Oświadczam także, że zostałem/-am pouczony/-a należycie o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie 
możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania i żądania  
prostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

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


