
                              Do Dyrektora 
                                                                Szkoły Podstawowej w Wodyniach 

 
 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 
Szkoły Podstawowej Wodyniach w roku szkolnym 2018/2019 

 
I  DANE DZIECKA 
1. Imiona i nazwisko dziecka …………………………........................................................................... 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………. 

3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………... 

4. PESEL ……………………………… 

5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne 

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

6. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię  

    o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania ww. dokumentów  należy dołączyć kopię w załączeniu)    

          Tak        Nie 

7. Zalecenia lekarskie …………………………………………………………………………………. 

9. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza* ……………………………………………………….............. 
 
    Jeśli dziecko nie należy do obwodu SP w Wodyniach w zakresie realizacji obowiązku 
szkolnego - należy podać powód, dla którego rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka do SP w 
Wodyniach: ……………………………………………………………………………............... 
 
II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW* 
 

MATKA /OPIEKUNKA* OJCIEC /OPIEKUN* 
1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki  
 
  

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna 

2. Adres zameldowania stały/czasowy)*matki  
  
 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)* ojca  

3. Adres zamieszkania matki  
  

3. Adres zamieszkania ojca 
 
 

4. Telefon kontaktowy    4. Telefon kontaktowy 
 
Informacje dotyczące miejsc pracy rodziców/opiekunów*  
MATKA/OPIEKUNKA* OJCIEC/OPIEKUN*  
Miejsce pracy:  
 
 

Miejsce pracy:  
 

Telefon:  Telefon:  
Zawód:  Zawód:  
Czas pracy od-do  Czas pracy od-do  
*niepotrzebne skreślić 

 



   Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
 
 
 …………………………….                                    ……………………………………………  
 miejscowość                                                           podpis ojca/opiekuna i matki/opiekunki  
 
 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922), informuję Pana/Panią, że 
administrator danych osobowych - Szkoła Podstawowa w Wodyniach zbiera i przetwarza dane osobowe 
Pana/Pani dziecka i członków  rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie 
działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły. Jednocześnie informuję, że przysługuje 
Panu/Pani prawo wglądu do zebranych danych osobowych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowywania 
w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator danych 
osobowych Szkoła Podstawowa w Wodyniach dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, 
przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.  

 
Oświadczenie woli 

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich  
i członków mojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczam, że wyrażam 
zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do Szkoły 
Podstawowej Wodyniach , a także moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły.  
  

 ………………………………………………..……..  
 (data, podpisy rodziców /prawnych opiekunów)  

 
* Przy złożeniu wniosku należy okazać:  
1. dowód osobisty rodzica 
2. oświadczenie o odbyciu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego 
 
 
 

                                            Oświadczenie 

Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………………………………. 

odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w ……………………………………………………. 

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

                                                                              podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
                                                      Oświadczenie 

 
Oświadczam, że miejsce zamieszkania mojego dziecka jest zgodne z informacją zawartą  

w zgłoszeniu  dziecka do klasy pierwszej. 

     ” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

                                                                                                    …………………………. 

                                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 
 
 
 

 
 

 




