
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KAROLA MIARKI 

w PIELGRZYMOWICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019                                 
                                                                              

1. DANE OBOWIĄZKOWE  

DANE IDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

Imiona*  

Nazwisko*  

Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania** 

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

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

PESEL *  

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko*  

Adres zamieszkania** 

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

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

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko*  

Adres zamieszkania** 

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

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

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

* Art. 151, art. 152 ustawy Prawo oświatowe: zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL 
kandydata, a w przypadku  braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamośd; imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty 

elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 
** Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywych oświadczeo. 

 

 

 
 



2. DANE DODATKOWE 

 DANE DODATKOWE 

1.  Wyrażam wolę, aby moje dziecko 

uczestniczyło w lekcjach religii/etyki * 

                    

 □ TAK                      □ NIE 

□ rzymskokatolickiej w szkole 

 □ ewangelicko - augsburskiej  w punkcie 

katechetycznym w Golasowicach 

 □ ewangelicko - augsburskiej  w punkcie 

katechetycznym ………………………………………………… 

2.  
Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy                  □ TAK                        □ NIE 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1) 
 

 
                   …………………………………………………                                                                ……………………………………………. 
                  podpis matki / opiekuna prawnego                                                          podpis ojca / opiekuna prawnego 

3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęd i materiałów filmowych zawierających wizerunek 
mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęd, uroczystości i akcji szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową 
im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach oraz związanych z uczestnictwem w programach edukacyjnych, projektach 
edukacyjnych, zawodach, konkursach i innych wydarzeniach edukacyjnych. Ponadto wyrażam zgodę na zamieszczanie 
i publikowanie prac wykonywanych przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły, blogach przedmiotowych, 
profilach internetowych zarządzanych przez szkołę, jak eTwinning, Facebook, Google Dokumenty i inne, oraz 
w mediach w celu informacji i promocji szkoły oraz działalności uczniów. Niniejsza zgoda obowiązuje 
w czasie uczęszczania do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2017 r., poz. 880). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).   

 
 

…………………………………………………                                                                ……………………………………………. 
   podpis matki / opiekuna prawnego                                                          podpis ojca / opiekuna prawnego 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowany jest niniejsze 
zgłoszenie i której pełna nazwa wskazana jest na pierwszej stronie niniejszego zgłoszenia. Mam świadomośd 
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 151 i 152 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59). 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 
poz.59). Rodzic ma prawo odmówid podania określonych informacji, przy czym może to skutkowad brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacji lub brakiem możliwości skorzystania   z uprawnienia do pierwszeostwa w kwalifikacji. 

 

            ……………….………….……………                                                                                 …………………….…………………………. 
       podpis matki / opiekuna prawnego                                                                      podpis ojca / opiekuna prawnego 
 
      
       ………………………………………… 
               miejscowość , data                           


