
     Szkoła Podstawowa w Przygłowie 

ul. Łęczyńska 8 

97 – 330 Sulejów 

tel. 44 6162177  fax  44 6192105  

email:    sp_przyglow@op.pl       www.spprzyglow.eu 

__________________________________________________________________________________ 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
do Szkoły Podstawowej w Przygłowie w roku szkolnym 2017/2018 

 
 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  
 

1. DANE OSOBOWE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 
DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko  

Imiona  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

PESEL  

DANE OSOBOWE MATKI (prawnego opiekuna) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy do MATKI,  email  

DANE OSOBOWE OJCA (prawnego opiekuna) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy do OJCA,  email  

 

mailto:sp_przyglow@op.pl
http://www.spprzyglow.eu/


INFORMACJA 
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 
faktycznym 
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. 
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa  w Przygłowie, ul. Łęczyńska 8, 97-330 Sulejów 

  dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami 
wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii. 
 

 
Data.................................................                       Podpis MATKI(opiekuna prawnego).............................  
 
 
Data.................................................                       Podpis OJCA(opiekuna prawnego)............................... 
 

 
2. DANE  DODATKOWE 

 

DANE  DODATKOWE 

Nauka religii               TAK                               NIE 

Nauka etyki, jeśli dziecko nie będzie 

uczęszczało na zajęcia z religii 
             TAK                               NIE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy  TAK                               NIE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
dziecka (w publikacjach papierowych i 

elektronicznych, w tym internetowych, związanych 
z działalnością i promocją szkoły) 

TAK                               NIE 

 
 
INFORMACJA 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Przygłowie, ul. Łęczyńska 8, 97-330 Sulejów, 
  dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem 

dziecka w nagłych okolicznościach lub sprawami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w szkole, dane dot. 
wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 
internetowych, związanych z działalnością i promocją szkoły. 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej. 

 
 
 
Data.................................................                       Podpis MATKI (opiekuna prawnego)............................ 
 
 
Data.................................................                       Podpis OJCA(opiekuna prawnego)............................... 
                                                



Załącznik nr 1 

 

 

 

Kryteria naboru do klas I szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulejów,  

dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

 Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole 

 Rodzice/prawni opiekunowie lub dziadkowie kandydata opiekujący się nim, 

zamieszkują w pobliżu obwodu tej szkoły – dokument potwierdzający – oświadczenie 

rodzica/prawnego opiekuna 

 Kandydat jest dzieckiem absolwenta tej szkoły – dokument potwierdzający -  

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

 Kandydat spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej szkole  


