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ZGŁOSZENIE  

KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

/Formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI literami/ 

I. Dane identyfikacyjne dziecka 

1. Imię/imiona 
 

2. Nazwisko 
 

3. Data i miejsce 
urodzenia 

 

4. Numer PESEL            

 
W przypadku braku - seria i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 
II. Dane identyfikacyjne rodziców 

1. Imię i nazwisko matki  
 

2. Numer telefonu 
 

3. Adres email 
 

4. Imię i nazwisko ojca 
 

5. Numer telefonu  
 

6. Adres email 
 

 
III. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i rodziców 

Oświadczam/y, że niżej podane adresy są miejscami zamieszkania: 

1. Adres dziecka 
 

2. Adres matki 
 

3. Adres ojca 
 

 

mailto:spbabice@spbabice.oswiecimgmina.pl
http://www.spbabice.edupage.org/
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Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 
§ 1 i 6 Kodeksu Karnego). 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

podpisy rodziców 
 
 

IV. Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z ustawy Prawo 

Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Szkoły Podstawowej im 

6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach danych osobowych  mojego dziecka 

w celu publikacji na szkolnej stronie www, profilu FB szkoły, w prasie i na gazetkach szkolnych 

osiągnięć i  wyróżnień uczniów, rankingu uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości 

szkolnych i pozaszkolnych.  

3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im 6 Pomorskiej Dywizji 

Powietrzno-Desantowej w Babicach. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015 poz. 2281 z późn. zm.).  

4. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Mam prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

Babice, dnia ……………………  ……………….…………………...................... 
     ……………………………………………… 
 
     podpisy osób składających oświadczenie 

 
 
 


