
Anieliny, dn. ………………………… 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE  

do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus”  

w Anielinach 
 

DANE UCZNIA: 

NAZWISKO, IMIONA DATA, MIEJSCE URODZENIA PESEL*: 

 

 

  

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

ADRES ZAMELDOWANIA 

(JEŚLI INNY NIŻ ZAMIESZKANIA) 

 

 

PRZYJĘCIE DO KLASY: ………………………………….. 

SZKOŁA PODSTAWOWA OBWODOWA – NAZWA ADRES: 

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

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 MATKA OJCIEC 

IMIĘ I NAZWISKO   

MIEJSCE PRACY, TELEFON   

GODZINY PRACY   

TELEFON KONTAKTOWY   

 

Inne istotne zdaniem rodziców informacje  (np. problemy zdrowotne) 

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

Nazwa ukończonej szkoły 

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

Nauczane dotąd języki obce: 

 

- język obcy obowiązkowy  :...................................................................................................................... 

 

- język obcy dodatkowy  ............................................................................................................................ 

 

 

………………....…………………………....... 

 podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uczeń będzie uczestniczył w lekcjach religii:  tak / nie** 

  

 Uczeń deklaruje chęć wykupienia  obiadów: tak / nie** 

 

Oświadczenia 

• wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 09.08.1997r. Dz. U. nr 133, poz 883), 

 

…………………………………………….. 

podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

• wyrażam zgodę / nie wyrażam*  zgody na upublicznianie wizerunku  mojego syna/córki oraz 

mojego  na stronie internetowej Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach w celu 

dokumentowania działań szkoły. Ponadto zgadzam się na ich udostępnianie innym rodzicom 

oraz przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka wykorzystywany będzie tylko i 

wyłącznie na potrzeby szkoły i realizowanych projektów.  

                                                                                         

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                                              podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

• Wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka przez logopedę – badanie mowy, słuchu i wzroku 

/dotyczy klas I-III/ . 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                                              podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

• Wyrażam zgodę na badanie wzrostu, wagi i wzroku przez pielęgniarkę szkolną  oraz 

udostępnianie danych osobowych mojego dziecka w celu założenia „Karty zdrowia”. Wyrażam 

zgodę na przegląd czystości głowy przez pielęgniarkę w przedszkolu w celu wyeliminowania 

zarażeń wszawicą 

……………………………………………. 
                                                                     podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

                                                                                       

POUCZENIE 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jestem świadomy możliwości 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upubliczniania wizerunku mojego dziecka i mojego na podstawie 

art. 17 w/w rozporządzenia.  

……………………………………………. 
                                                                     podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

 

Załączniki: 

- ostatnie świadectwo promocyjne 

- 2 zdjęcia legitymacyjne 

 

*  należy dokładnie sprawdzić numer PESEL, błędny numer uniemożliwi wprowadzenie ucznia  

     do Systemu Informacji Oświatowej.  

** niepotrzebne skreślić 


