
Zespół Szkół Samorządowych 

   Sypniewo ul. Szkolna 1  

        64-915 Jastrowie 

 

 

  

Zgłoszenie do szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2016/2017 

Proszę o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej obwodowej w Zespole Szkół Samorządowych                       

w Sypniewie. 

Dane dziecka 

Dane osobowe dziecka 

      PESEL:                                                           Imię                              Drugie imię                             Nazwisko 
        

 

Data urodzenia                                                                    Miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica                                                                                  Nr domu                            Nr mieszkania 

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

Kod                                                                                   Miejscowość  

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

Województwo                                                            Powiat                                                   Gmina 

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

Dane rodziców /opiekunów prawnych: 

Dane matki/opiekuna prawnego dziecka                                           Dane ojca/ opiekuna prawnego dziecka 

Imię                                           Nazwisko                                              Imię                             Nazwisko 

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

Telefon kontaktowy – jeżeli posiada                                                          Telefon kontaktowy – jeżeli posiada 

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

Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego                          Adres zamieszkania ojca /opiekuna prawnego 

(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)                                 jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

 

Ulica, nr domu, nr lokalu                                                                              Ulica, nr domu, nr lokalu 

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

Kod miejscowość                                                                                                      Kod miejscowość 

……………………………………………………………..          ………………………………………………………. 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.  
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. 

Wyrażam zgodę  na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.  
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU 2002,nr 101,poz.926   z późniejszymi zmianami) 

oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 2002, nr 90, poz.631 ze zmianami). 

 Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawiania  w siedzibie właściwej szkoły.                       

 

Data przyjęcia zgłoszenia                                                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(wypełnia placówka) 

 

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

 

           



Zespół Szkół Samorządowych 

   Sypniewo ul. Szkolna 1  

        64-915 Jastrowie 

 

 

  

Zgłoszenie do szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2016/2017 

Proszę o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie 

Dane dziecka 

Dane osobowe dziecka 

      PESEL:                                                           Imię                              Drugie imię                             Nazwisko  

        

 

Data urodzenia                                                                    Miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica                                                                                  Nr domu                            Nr mieszkania 

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

Kod                                                                                   Miejscowość  

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

Województwo                                                            Powiat                                                   Gmina 

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

Szkoła obwodowa 

 

Nazwa                                                                                                           Miejscowość  

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

Województwo                                                         Powiat                                                   Gmina 

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

Dane rodziców /opiekunów prawnych: 

Dane matki/opiekuna prawnego dziecka                                           Dane ojca/ opiekuna prawnego dziecka 

Imię                                           Nazwisko                                              Imię                             Nazwisko 

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

Telefon kontaktowy – jeżeli posiada                                                            Telefon kontaktowy – jeżeli posiada 

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

Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego                          Adres zamieszkania ojca /opiekuna prawnego 

(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)                                 jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)  

 

Ulica, nr domu, nr lokalu                                                                              Ulica, nr domu, nr lokalu 

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

Kod miejscowość                                                                                                      Kod miejscowość 

……………………………………………………………..          ………………………………………………………. 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. 

Wyrażam zgodę  na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.  

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU 2002,nr 101,poz.926   z późniejszymi zmianami) 

oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 2002, nr 90, poz.631 ze zmianami). 
 Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawiania  w siedzibie właściwej szkoły.                       

 

Data przyjęcia zgłoszenia                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
(wypełnia placówka) 

 

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

           


