
 

Wypełnia szkoła 

Data złożenia  

Nr ewidencyjny  

 

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 

 

 

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 10 im. M.Reja 

w Piotrkowie Trybunalskim na rok szkolny 2015/2016 

 
1. Dane dziecka:  
 

Imiona i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

Pesel dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 
2. 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 

 

 

 
 
 
 
 



3. Inne informacje o dziecku 

Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty* dodatkowe 
dołączone do deklaracji informacje o dziecku, np. o stanie zdrowia, orzeczenie lub opinia 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, 
zalecenia lekarskie itp. 

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

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

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

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

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

* Art. 20z u.o.s.o.: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 
opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane 
o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

4. Dane uzupełniające 
* 

a) Podczas pobytu w szkole  dziecko będzie / nie będzie uczęszczało do świetlicy 

szkolnej.       

b) W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"    będę / nie będę  ubiegać 

się o dofinansowanie do podręczników mojego dziecka. 

c) Wyrażam / nie wyrażam zgody na udzielenie mojemu dziecku pierwszej pomocy 

w ramach zaistnienia takiej konieczności podczas pobytu dziecka w szkole. 

d) Wyrażam / nie wyrażam zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz 

wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, w mediach w zakresie 

osiągnięć i promocji szkoły, realizacji różnych programów i projektów podczas 

uczęszczania dziecka do szkoły. 

 
* - właściwe podkreślić 

5. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  
 

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego )                          i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego ) 

6. Informacje dotyczące danych osobowych 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze 
zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość 

przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu  
szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem 
możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły. 

 

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego )                          i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego ) 

 

……………………..…………..…….., ……..……………………. r. 
  miejscowość,                                 data 


