
Nasielsk, dnia …………………. 

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

DO KLASY PIERWSZEJ* 

w Szkole Podstawowej Nr 1  

im. Konstytucji 3 Maja  

w Nasielsku 
 

I. DANE DZIECKA i RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka 

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

2. Adres zamieszkania dziecka 

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

3. Adres zameldowania dziecka 

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

4. Data i miejsce urodzenia dziecka 

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

5. PESEL  

           

6. Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna dziecka 

………………………………………………………………………………………….. 
7. Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna dziecka 

…………………………………………………………………………………………... 
8. Telefon kontaktowy 

………………………………………………………………………………………....... 
9. Miejsce pracy matki/prawnego opiekuna dziecka  

…………………………………………………………………………………………... 
10. Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna dziecka 

…………………………………………………………………………………………... 
11. Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna dziecka 

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

12. Telefon kontaktowy 

…………………………………………………………………………………………... 
13. Miejsce pracy ojca/prawnego opiekuna dziecka  

…………………………………………………………………………………………... 
14. Adres poczty elektronicznej rodziców 

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

 

 

 

 

 

 

Konstytucj a

3
Maja



II. INNE INFORMACJE 

 

 Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej: 

TAK          NIE* 
(jeśli tak, proszę załączyć kserokopię opinii lub orzeczenia) 

 Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy 

lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

TAK          NIE  
(jeśli tak, proszę załączyć kserokopię orzeczenia) 

 
Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym (zgodnie z art. 233§1 Kodeksu karnego). 
2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

zgodnie z przepisami ustawy  z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016 r.,poz. 922 ze zm.). 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikowanie danych osobowych oraz 
wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa szkoły, 
gazeta szkolna, gazetki ścienne, kronika szkolna) oraz w prasie, radiu i telewizji w 
celu                  promowania szkoły. 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przeprowadzanie kontroli czystości 
dziecka przez pielęgniarkę szkolną. 

5. Oświadczam, że 
 moje dziecko będzie korzystało / nie będzie korzystało* z dowozu 

organizowanego przez Gminę  
 moje dziecko będzie / nie będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej. 
 moje dziecko będzie korzystało / nie będzie korzystało z dożywiania                       

w szkole. 
 moje dziecko będzie odbierane przez wymienione osoby:  

- ………………………………………………………………………………... 
- ………………………………………………………………………………... 
- ………………………………………………………………………………... 
- ………………………………………………………………………………... 
(Proszę podać dane osób: imię, nazwisko) 

 
   

 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych: 

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

. 

 
 

*właściwe podkreślić 


