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Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 21/2020/2021 

Zgłoszenie dziecka  
………………………………………………………………………………….. 

                                                               (imię i nazwisko) 

z obwodu SP-1 do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 
 

Dane osobowe dziecka i rodziców 
Pierwsze imię dziecka 

 
 

Drugie imię dziecka 
 

 

Nazwisko dziecka 
 

 

Data urodzenia dziecka  

Miejsce urodzenia dziecka  

PESEL dziecka 
 

 

Imię i nazwisko matki dziecka  

Imię i nazwisko ojca dziecka  

 
 

Adres miejsca zamieszkania  
dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
 

Adres miejsca zameldowania 
dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
Adres miejsca zamieszkania  

matki 

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
Adres miejsca zamieszkania  

ojca 

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców 

dziecka 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektron.  

Ojca Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektron.  
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INNE INFORMACJE O DZIECKU: 
 
 

1. Czy dziecko posiada (prośba  o podkreślenie): 
 

 orzeczenie o niepełnosprawności                           tak / nie 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego    tak / nie 

 opinię psychologiczno-pedagogiczną                     tak / nie 

 opinię o wczesnym wspomaganiu                          tak / nie 
            

Jeśli tak, należy załączyć kopię w/w dokumentów. 
 
 

2. W przypadku dziecka 6–letniego do zgłoszenia należy dołączyć: 

 zaświadczenie o realizacji obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko 

ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (wydane przez 

przedszkole) oraz informację o gotowości szkolnej dziecka (wydaną 

przez przedszkole), albo: 

  opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną 

przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną. 

 
3. Wnioskujemy o dojazd dziecka autobusem szkolnym: 

 miejsce wsiadania ......................................................................... 

 miejsce wysiadania .......................................................................  

                                                            

4. Inne uwagi rodziców: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIA RODZICÓW 
 

1. Pełne prawa rodzicielskie posiadają oboje rodziców: TAK lub NIE 
                                                                                   (niewłaściwe skreślić)              

                 
2. Jeśli NIE proszę wpisać imię i nazwisko osoby posiadającej pełne prawa 

rodzicielskie wraz ze stopniem pokrewieństwa oraz załączyć kopie 
dokumentów poświadczających stan prawny: 

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

3. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne                      
z aktualnym stanem faktycznym oraz że jesteśmy świadomi 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

4. Wyrażamy  zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 
                danych osobowych mojego dziecka oraz  naszych, jako rodziców przez 
                Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu,   
                ul. Poniatowskiego 19 w zakresie działalności dydaktyczno–  
                wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
                osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000). 

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                                                     
z dnia   27 kwietnia 2016  r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
że: 
a) administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Błoniu, ul. Poniatowskiego 19  
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod3@protonmail.com 
c) celem przetwarzania jest realizacja usługi opiekuńczo-, wychowawczo-, 

dydaktycznej zgodnie  z ustawą z dnia 7 września 1997 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

d) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

e) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami 
w/w ustaw 

f) każdy uczeń/rodzic posiada prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie  

g) uczeń/rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
h) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 

prawa  
 
 
 
 
................................................                                      ............................................. 

data                                                                                            podpis rodziców 


