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

(Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) kandydata) 

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

Adres do korespondencji 

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

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie 

ZGŁOSZENIE 

dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Przemkowie w roku szkolnym 2018/2019 

Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka  
 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka 
 

3. 

PESEL dziecka 

w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

 
          

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) dziecka 

Matki 
 

Ojca 
 

5. 
Adres zamieszkania rodziców 

(opiekunów) i dziecka 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 

Numer domu / numer 

mieszkania  

6. 

Adres poczty 

elektronicznej i 

numery telefonów 

rodziców dziecka o ile 

je posiadają 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 

elektronicznej  
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Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

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

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla 

potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 nr 133 poz.883)  

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

(czytelny podpis rodzica /opiekuna) 

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

(data) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W SPRAWIE UCZESZCZANIA 

ICH DZIECKA NA NAUKĘ RELIGII/ETYKI W SZKOLE (właściwe zaznaczyć) 

Oświadczam, że moje dziecko: 

Będzie uczestniczyło w zajęciach religii – rzymskokatolickiej/prawosławnej 

/greckokatolickiej (właściwe podkreślić) w trakcie ośmioletniego cyklu edukacyjnego 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie. 

Będzie uczestniczyło w zajęciach etyki w trakcie ośmioletniego cyklu edukacyjnego                

w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie 

Nie będzie uczestniczyło w zajęciach religii i etyki w trakcie ośmioletniego cyklu 

edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie 

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

(czytelny podpis rodzica /opiekuna) 

 

 

 

Pouczenie  

1. Dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 

z przyjęciem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której 

zgłoszenie zostało złożone. 

 

Wniosek należy złożyć do 19 marca 2018 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 6 B. 


