
 
WNIOSEK 

 o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021   
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku 

  
 
I DANE KANDYDATA 
 

1. Imię/imiona  
................................................................................................................................................. 
2. Nazwisko  
................................................................................................................................................. 
3. PESEL* 

           
4. Data urodzenia  
................................................................................................................................................. 

                                                                          (dzień)      (miesiąc słownie)      (rok) 

5. Miejsce urodzenia  
...................................................................................................................................... 

                                                   (miasto, wieś)     (województwo)  

6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów  
Matki: 
................................................................................................................................................. 
Ojca: 
................................................................................................................................................. 
7. Adres zameldowania: 
……………………………………………………………………………………………… 
8. Obecny adres zamieszkania:**  
................................................................................................................................................. 
9. Numer/numery telefonu:  
................................................................................................................................................. 
                    (domowy)    (komórkowy matki/ojca)    (w razie nagłego wypadku powiadomić) 

10. Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów, jeśli posiadają  
………………………………………………………………………………………………. 

 
11. Zgłoszenie do  klasy  I   
12. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej?  

 
TAK NIE ***         Jeśli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii dokumentu. 

13. Uwagi/prośby rodziców: 
 
……………………………………………………………………………………...…… 

14. Do wypełnionej karty proszę dołączyć: zdjęcie e formacie legitymacyjnym (podpisane 
na odwrocie), oraz zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 

 

*W przypadku braku nr. PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
**Wypełnić, jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania. 
***Właściwe podkreślić. 
 

 



 
 
 
II.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów 
Miejsce pracy matki: 

………..…………………………………………………………………. 
Miejsce pracy ojca: 

………..…………………………………………………………………. 
2. Rodzeństwo dziecka  uczęszcza do: 

-…………………………………………………… 
-…………………………………………………… 
-…………………………………………………… 

 
3. Deklarowany czas pobytu dziecka w świetlicy     TAK NIE *** 

 

4. Korzystanie ze stołówki szkolnej    TAK NIE *** 
 

5. Dowóz dziecka do szkoły     TAK NIE *** 
 

6. Nauka religii       TAK NIE *** 
 

7. Dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej  TAK NIE *** 
 

8. Uznane za istotne informacje o stanie zdrowia: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie obejmującym przyjęcie i pobyt dziecka w Szkole Podstawowej nr1 
im. Ireny Sendler  w Toszku. 
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej we wniosku o przyjęcie  do szkoły. Wyrażenie zgody jest 
wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego. 
 
                                                            Data: ………………………        ………………………………….. 
                                                                                                                                                Czytelny podpis 
Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ireny Sendler w Toszku z siedzibą                                     
w 44-180 Toszek, ul. Dworcowa 27, tel.     e-mail: sp1gtoszek@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem danych jest: e-mail: ido@cuw-toszek.pl  
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji i prawidłowe prowadzenie dokumentacji dziecka. 
4. Podstawa przetwarzania jest art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, jak również prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 
przyjęcie kandydata do szkoły. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji a w razie przyjęcia dziecka do   szkoły przez okres pobytu w, a 
następnie w celach archiwalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 
                                       
 
    Data: ………………………                                             ………………………………….. 
                                                                                                                                              Czytelny podpis 

 


