
Zgłoszenie dziecka  do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej 

 im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach na rok  szkolny 2022/2023 

 
 

1. Dane dziecka: 
 

Imiona  i nazwisko dziecka 

 

Pierwsze imię ………………………………………………… 

Drugie imię…………………………………………………… 

Nazwisko……………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania 
 
 
 

Adres  zamieszkania 
 
 
 

 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/ opiekuna 

prawnego 

 

Adres zamieszkania 
 
 

Adres e-mail ,  numery 
telefonów kontaktowych  

 
 
 
 

Miejsce pracy 
 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

prawnego 
 

Adres zamieszkania 
 
 

Adres e-mail  i numery 
telefonów kontaktowych 

 
 
 
 

Miejsce pracy  



3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku ( stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba 

szczególnej opieki, zalecenia lekarskie) 

tak             nie  

1. Oświadczam, że: 

 

a) Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

b) Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  

w zgłoszeniu, 

c) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie danych osobowych 

zawartych we wniosku o przyjęcie do szkoły - do celów związanych z rekrutacją oraz 

publikacjami zdjęć, a także funkcjonowaniem pracy Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 

r. poz. 138, 723.) 

 

 
 
 

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

 
 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku  jest  Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 

w  Grębocicach, 59-150 Grębocice, ul.  Szkolna 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do klasy 

pierwszej  w roku szkolnym  2019/2020 na podstawie art.6 ust.1 lit.b oraz art.6 ust.1 lit.c RODO, w związku z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 ze zm.). Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz  niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem wniosku. Dane będą przechowywane nie dłużej 

niż do końca okresu  gdy  dziecko uczęszcza do szkoły. 

 
 
 

 


