
 
 
 

Szkoła Podstawowa nr  1 im. Stanisława Staszica w Złotowie 
77-400 Złotów,  ul. Westerplatte 9,   tel. ( 067) 265-0036,  e-mail: szkpod1@pi.onet.pl, www.jedynka-zlotow.pl 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY Z OBWODU   

  
Wnioskuję o przyjęcie do  

……………………………………………….......................................................................... 
/pełna nazwa szkoły / 

 

I.  Dane kandydata: 

 

a) Imiona  …………………………………………………………………………………………..   

b) nazwisko  ……………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………… PESEL ……………………………. 

 Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość……………………………………………………………………….. 

Adres miejsca zameldowania stałego  : kod poczt.  …-…… miejscowość ……………………… 

ulica ……………………………………………………… nr ………………  m ……................... 

 

Adres miejsca zamieszkania jeżeli jest inny niż zameldowania      kod poczt.  ……..-………… 

miejscowość ………………………………………………………………………………………. 

ulica ……………………………………………………… nr ………………  m ……................. 

 

 

 

            VERTE ! 

W przypadku, gdy dziecko nie będzie 
realizowało obowiązku w szkole 

obwodowej proszę wpisać  nazwę i adres 
szkoły, w której dziecko będzie  

uczęszczało 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwa placówki, w której dziecko 
realizowało obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne 

 



 

 

II.  Dane rodziców: 

Matka: 

Imię ……………………………………….. nazwisko …………………………………………... 

Adres zamieszkania: kod poczt. ……-…………..  miejscowość ………………………………... 

ulica ……………………………………………………… nr……………….  m  ……………… 

adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………. 

Numery  telefonów kontaktowych  ………………………………………………………………. 

 

Ojciec: 

Imię ……………………………………….. nazwisko …………………………………………... 

Adres zamieszkania: kod poczt. ……-…………..  miejscowość ………………………………... 

ulica ……………………………………………………… nr……………….  m  ……………… 

adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………. 

Numery  telefonów kontaktowych  ………………………………………………………………. 

 

III.  Określenie kolejności wybranych szkół (od najbardziej do najmniej preferowanych) 

 

1. ……………………………………....................................................................................  

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 

Data ……………………………           

 

             

         …………………………………                                  …………………….............  
  /czytelny podpis matki                                                                     /czytelny podpis ojca/ 
             

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu, w celu 

rozpoznania wniosku o przyjęcie dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Złotowie w roku szkolnym ……………………. 

 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o : 

1) adresie siedziby podmiotu, w którym dane są zbierane i przetwarzane, 

2) celu zbierania i przetwarzania danych, 

3) dobrowolności podania danych, 

4) prawie do wglądu do treści danych oraz możliwości ich sprostowania, 

5) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

6) prawie wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

7) prawie wniesienia sprzeciwu, 

8) prawie wniesienia skargi go prezesa UODO 

 

Czytelny podpis  MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)                     ……………………………………………………… 

Czytelny podpis  OJCA  (OPIEKUNA PRAWNEGO)                     ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
                          (miejscowość i data) 

 

 


