
ZGŁOSZENIE  
do obwodowej szkoły podstawowej  / dziecka zamieszkałego poza obwodem * 

na rok szkolny 2020/2021 
*niepotrzebne skreślić 

 
Niniejszym zgłaszam dziecko  do klasy pierwszej szkoły podstawowej: 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Baćkowicach, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
/nazwa i adres szkoły/ 

A.  Dane osobowe dziecka 

 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

imię  

nazwisko  

PESEL 
w przypadku braku numeru PESEL - 
seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość: 

           

 

data urodzenia* Dzień 
………………….. 

Miesiąc 
………………….. 

Rok 
………………….. 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH 

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2) 

imię   

nazwisko   

telefon kontaktowy   

ADRESY  ZAMIESZKANIA 

 
dziecko 

matka  
(opiekun prawny 1) 

ojciec 
(opiekun prawny 2) 

miejscowość    

ulica    

nr domu nr mieszk.    

kod pocztowy    

poczta    

 
 

B. Inne informacje o dziecku  
Przekazywane przez rodzica zgodnie z art.155 ustawy Prawo oświatowe*  
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

* Art. 155  ustawy – Prawo oświatowe .: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w 
publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 
2 pkt 8, 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. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2017&qplikid=4186#P4186A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2017&qplikid=4186#P4186A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-03-2017&qplikid=4186#P4186A7


 

C. Adres placówki, w której dziecko realizuje obowiązek przygotowania 

przedszkolnego 

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

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

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

D. 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. 
 

 
E. Informacje dotyczące danych osobowych  
 

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 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 wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie   danych 
osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celach rekrutacji i pobytu dziecka w szkole 
podstawowej. Administratorem danych jest  Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach. 
Podstawą prawną przetwarzania danych  na etapie przyjmowania dzieci do klasy I jest 
art.133 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 
zm.)  
 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 
Dane podaję dobrowolnie. 

 
 

 

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

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

                  (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

    

 
  

 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 

 


