
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: Legionowo,………………………
1. .…………………………………………………………………….

2. .…………………………………………………………………….

Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych: 

1. .…………………………………………………………………….

2. .……………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych: 

1. .…………………………………………………………………….

2. .…………………………………………………………………….

Numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych: 

1. .…………………………………………………………………….

2. .…………………………………………………………………….

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 
im. VII Obwodu „Obroża” AK 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w  Legionowie

ZGŁOSZENIE

Proszę o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej mojego syna /mojej córki*

………………………………………………………………………………………………
(imię,nazwisko dziecka)

urodzonego(ej)*w dniu……………………………2014 r./,…………………………2015 r.**
(dzień ,miesiąc, rok)

nr PESEL…………………………………..…, zamieszkałego/zamieszkałej*

w……………………………… ul………………………………………. .

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………..

Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

…………………………………………...

 *właściwe podkreślić

Zgłoszenie wypełniają oboje rodzice/opiekunowie prawni. 

1. W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Podstawa prawna:

Art.133 ust.1Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz. U. 2020 r.poz.910 ze zmianami);

Art. 151 ust.1Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz. U z 2020 r. poz.910 ze  zmianami).

* proszę zaznaczyć właściwe 

** dzieci, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w

Szkole Podstawowej  albo posiadają opinie PPP o możliwości podjęcia nauki.

Obowiązek informacyjny został opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz sekretariacie, świetlicy i 
tablicach informacyjnych w szatniach zespołu.



……………………………………………..                                          Legionowo,…………………………
Imię Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………...............
Numer i seria dowodu tożsamości

Oświadczenie 1o miejscu  zamieszkania

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2oświadczam, że miejscem 

mojego  zamieszkania oraz mojego/mojej syna/córki………………………………………………………

…………………………. jest3……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………..

1Zgodnie  z Art.  151 ust.2  Ustawy Prawo oświatowe  z  dnia  14 grudnia  2016r.  (Dz.U.2020r.  poz.  910 ze  zmianami),  do zgłoszenia  na  podstawie  którego
przyjmowane są dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które jest jednoznaczne z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.

2Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
3Zgodnie z art. 26 §1 Kodeksu cywilnego- miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z
rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.



……………………………………….  Legionowo, …………………………………
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

……………………………………….
(miejsce zamieszkania dziecka)

……………………………………….
(miejsce urodzenia dziecka)

Informacje o dziecku istotne w celu zapewnienia odpowiedniej opieki w placówce6*:

(o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka)

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………..

Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

…………………………………………...

* 
w przypadku braku informacji należy wpisać nie dotyczy

  Pouczenie:

1. Dane osobowe zawarte w załącznikach do zgłoszenia oraz wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym,prowadzonym na podstawie Ustawy Prawo oświatowez dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2020r.
poz.910 ze zmianami).

2. Administratorem  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  oraz  załącznikach  do  wniosku  jest  dyrektor  szkoły  podstawowej
do której wniosek został złożony.

6    Zgodnie z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2020 r. poz. 910 ze zmianami ), w celu zapewnienia dziecku podczas 
pobytu w szkole, odpowiedniej opieki , odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły, uznane przez
niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

                                                                                           



Legionowo,……………………….

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU DZIECKA

Zgodnie  z  art.  81 ustawy z  dnia  4 lutego 1994 r.  o  prawie  autorskim i  prawach

pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie

ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody * na rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………….

w  tym  także  wyników  osiągnieć   naukowych  i  sportowych  mojego  dziecka  do  celów

szkolnych,  tj.  publikacji  zdjęć  i  filmów  z  uroczystości  szkolnych   

i pozaszkolnych w tym promocji na szkolnej stronie www, na portalach społecznościowych,

na  szkolnych  tablicach  informacyjnych,  w kronice  szkoły/klasy  oraz  w szkolnej  gazetce

wydawanej przez Samorząd Uczniowski. Jak również na wykorzystanie przez dziennikarzy

prasowych lub telewizyjnych realizujących reportaże w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr

3  w Legionowie,  ul.  Królowej  Jadwigi  7  05-120 Legionowo wizerunku  mojego/naszego

dziecka do celów publikacji w środkach masowego przekazu (prasie, telewizji). 

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

Data i podpis matki/prawnej opiekunki*                                                                          Data i podpis ojca/prawnego opiekuna*

* niepotrzebne skreślić



 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW                                                                      
  W/S PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznałam/em  się  z  informacją  o  zbieraniu  i  przetwarzaniu  przez  Administratora

Danych, danych osobowych moich i mojego dziecka. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie

przez  Administratora  Danych  zawartych  we  wniosku  danych  osobowych  moich  i  mojego  dziecka

……………………………………………………………………ucznia/  uczennicy  oddziału  ……………

w  zakresie  potrzebnym  do  realizacji  dydaktyczno  –  wychowawczo  -  opiekuńczej  działalności  szkoły,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawą Prawo oświatowe

z dnia 14 grudnia 2016r  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 910)i Rozporządzenia MEN z dnia 2 września 2014 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu

nauczania,  działalności  wychowawczej i  opiekuńczej oraz rodzajów tej  dokumentacji  (Dz. U. 2014 poz.

1170 ze zm.).

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

               Data i podpis matki/prawnej opiekunki*                                                                    Data i podpis ojca/prawnego opiekuna*

             * niepotrzebne skreślić



Legionowo,……………………………
……………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………........

………………………………………………
(adres zamieszkania)

Informacja 
o miejscu zamieszkania/ zameldowania ucznia

Oświadczam, że mój syn / moja córka*……………………………………………………………………

urodzona(y) w dniu …………………………………..w ………………………………………… .

zamieszkuje wraz ze mną pod następującymadresem…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, gmina)

Adres zameldowania dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, gmina)

Szkoła obwodowa dziecka (wg. m. zameldowania)

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

…………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły, kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia szkoły o zmianie powyższych danych.
Oraz oświadczam, że jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


	ZGŁOSZENIE

