
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w roku szkolnym 2022/2023
                w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach 
               Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do pierwszej klasy 

2022/2023

Dane osobowe dziecka:
Imię  Drugie imię   Nazwisko

PESEL

Data urodzenia                      Miejsce urodzenia

Adres  zamieszkania dziecka:

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

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Dziecko odbyło wcześniejsze przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu 
  w …………………..................

Informuję, że szkołą obwodową  mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa                              
  w …………………..................

 Dane rodziców/opiekunów:
Imię matki                Nazwisko matki                 Telefon 

Imię ojca                Nazwisko ojca                 Telefon

Adres zamieszkania rodziców:

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

INFORMACJE DODATKOWE
 (proszę wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

          dziecko rodzica/ opiekuna samotnie wychowującego

          dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych

          dziecko w rodzinie zastępczej



         dziecko rodziców pracujących:

         orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego)

         rodzina wielodzietna (co najmniej troje dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym)

Inne informacje o dziecku, które uznają  Państwo  za ważne, np. trudności 
wychowawcze  i rozwojowe,  względy  zdrowotne,  uzdolnienia, itp.

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

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

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

Proszę  wskazać  znakiem  X wybraną  odpowiedź:              TAK              NIE

Czy dziecko będzie  uczestniczyło w zajęciach religii?
   

Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej?
   

Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej?

                                                                                                
 
Zdjęcie  dziecka,  potrzebne do legitymacji  szkolnej  (podpisane z tyłu ołówkiem: imię i  nazwisko
dziecka, pesel i adres). 

Oświadczenie wnioskodawcy

Niniejszym  oświadczam,  że  podane  przeze  mnie  dane  zawarte  we  wnioski  oraz  oświadczeniach-dokumentach
dołączonych  do  wniosku  rekrutacyjnego  są  prawdziwe.  Jestem  świadomy odpowiedzialności  karnej  za  złożenie
fałszywego oświadczenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.  Administratorem  danych  osobowych  jest   Zespół  Szkół  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w Małaszewiczach  ul.
Wiejska 7a,21-540 Małaszewicze, szkolamalaszewicze@wp.pl

2. Podanie danych osobowych podstawowych dziecka (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL)
oraz danych rodziców lub opiekunów prawnych (imiona i nazwiska, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej),  jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji  dziecka do placówki,  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO(rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.
UE L z 2016 r. 119, s. 1).Brak podania wskazanych danych skutkuje odmową przyjęcia dziecka do placówki.

3. Dane zawarte w oświadczeniach są podawane dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody, tj.
art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4.  Dane  osobowe  zawarte  w  niniejszym  wniosku  będą  wykorzystywane  wyłącznie  dla  potrzeb  związanych  z
postępowaniem rekrutacyjnym w placówce.

………………...       .................................................................           ......................................................................         
/data/                          /czytelny  podpis ojca/opiekuna/                      /czytelny podpis matki/opiekunki


