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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Nowogardzie 

 

 
ZGŁOSZENIE DO KLASY I DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY 

 
 

ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię/imiona  i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania 
 
 

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych  

 
tel. 

Miejsce pracy 
 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych 

 
tel. 

Miejsce pracy  

 
 
 
 
 

 
 



2 

3. Dodatkowe informacje o dziecku: 

 stan zdrowia, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, potrzeba szczególnej opieki  

tak             nie  

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

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

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

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

 orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  
 

tak             nie  

 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 

tak             nie  

 deklaracja wyboru wiodącego języka obcego nowożytnego, obowiązującego od klasy 
pierwszej (proszę o zaznaczenie jednego języka): 

język angielski              język niemiecki  

 
4. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych: 
  

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

podaniu odbywać się będzie  w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydak-

tyczno – wychowawczo – opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. Oświadczam, że wyrażam zgo-

dę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku. Oświadczam, że dane w niniejszym wniosku są 

zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy. Zobowiązu-

ję się do informowania dyrektora szkoły o każdorazowej zmianie powyższych danych. Wyrażam zgodę na publi-

kację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronach internetowych promujących placówkę.  

Administratorem danych jest dyrektor szkoły.  

 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobro-
wolnie. 
 

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 
 
 
 

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

 
5. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły 

 
 

Data: ............................. 
                          .......................................................... 
                                    (podpis dyrektora szkoły) 

 
                 


