
DATA ZŁOŻENIA: ………………….                                           

Do Dyrektora  

Szkoły Podstawowej 

 im. Papieża Jana Pawła II  

w Nowej Wsi 
 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II W NOWEJ WSI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
POUCZENIE: 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz .U. z 2016, poz. 922 ze zm.) dane osobowe dotyczące dzieci i 

ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia  niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom 

przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są 

niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w zgłoszeniu są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami 

prawa. Dane podawane są dobrowolnie. Administratorem danych jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, 

Nowa Wieś 40A, 16-402 Suwałki. 

1. Dane identyfikacyjne dziecka: 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

Czy dziecko będzie uczęszczało na 

świetlicę? 

TAK NIE 

UWAGI:  

 

2. Dane osobowe prawnych opiekunów: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 

(faktyczne miejsce pobytu) 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych  

 

Adres zameldowania  



 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

Adres zameldowania  

 

3.  Zgłoszenie i oświadczenie 

 

Zgłaszam prośbę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 

 

córki/syna .................................................................... .  

 

Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe. 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do 

przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

d) świadom/a* odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone 

przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

e) Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczeniu imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych/ nie 

przyjętych do klasy I SP im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi. 
 

 

 
Nowa Wieś, dnia ................................  

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

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów) 

 
 


