
 

1 
 

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

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

...................................................................... 
Adres do korespondencji 
...................................................................... 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Przemkowie 

ZGŁOSZENIE 

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

w Przemkowie w roku szkolnym 2019/2020 

Dane osobowe dziecka 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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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA 

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

Oświadczam, że moje dziecko: 

Będzie uczestniczyło w lekcjach religii w trakcie ośmioletniego cyklu edukacyjnego w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Przemkowie 

Tak                                 Nie  

Jeśli tak, to w jakich:  rzymskokatolickich/ prawosławnych /greckokatolickich  (właściwe podkreślić) 

Będzie uczestniczyło w zajęciach etyki w trakcie ośmioletniego cyklu edukacyjnego w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Przemkowie 

Tak                                Nie  

  

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

(czytelny podpis rodzica /opiekuna) 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

❑ Wyrażam zgodę  ❑ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie, danych osobowych mojego dziecka 
oraz moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2019/2020, przez czas 
niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. 
Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Przemkowie, przekazał mi wymagane informacje, o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO, w tym 
informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie. 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w szkole oraz na stronie internetowej szkoły 
https://sp1przemkow.atthouse.pl / 

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

(czytelny podpis rodzica /opiekuna) 

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

(data) 

 

Wniosek należy złożyć do 19 marca 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki 6 B 


