
 

 

 

 

 

Ustroń, dnia  ………………………………… 

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie  mojego dziecka dniem ……………………. do Szkoły 
Podstawowej  nr 5 w Ustroniu,  do klasy  ……………………. w roku szkolnym  ……………………… 

Dane osobowe ucznia: 

Imiona i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………………….…………………..…………. 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

PESEL   

Adres zamieszkania        Adres zameldowana  

Miejscowość  ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Ulica i nr domu  ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Poczta i kod pocztowy ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

 
Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów  

      ojciec/opiekun      matka/opiekun 
Imiona i nazwisko ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Miejsce zamieszkania ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Ulica i nr domu  ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Nr telefonu  ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Adres email   ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Nazwa zakładu pracy ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

Nr tel. do zakładu pracy ……………………………………………….….  ……………………………………………….…. 

 

Dane adresowe poprzedniej szkoły (jeśli dotyczy) lub przedszkola. 

Nazwa szkoły/przedszkola ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI RODZICA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Inne dane (dotyczy dziecka spoza obwodu szkoły)  

Dziecko należy do rejonu Szkoły Podstawowej Nr ……. w ……………………………………..………………………………………………. 

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym. 
Oświadczam, że jestem ustawowym opiekunem małoletniego/niej 

……………………………………… 
podpis rodzica, opiekuna prawnego 

 

Część II  
  

 TYP RODZINY                                       pełna, niepełna, zastępcza, RD SINDBAD 

Jednocześnie wyrażam życzenie, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach (wpisać TAK/NIE): 

........... z religii    katolickiej/ ewangelickiej/ inne …………………………. (proszę wpisać wyznanie dziecka) 

.......... świetlicy    

Informacje dodatkowe o dziecku: 

(opinia poradni, orzeczenie poradni, informacje o specyficznych trudnościach dziecka, informacje o 

chorobach przewlekłych): 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się do poinformowania Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu w 

nieprzekraczalnym terminie do 14 dni o wszelkich zmianach dotyczących dziecka (np. zmiana adresu 

zamieszkania, opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, zmiana nr 

kontaktowego rodziców/prawnych opiekunów itp.) 

Ustroń  .................................... 

..............................................................

podpis rodzica,/opiekuna, nr dowodu osobistego
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INFORMACJA 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 z 1997 r. art. 24,32,35) informuję 

Pana/ Panią, że administrator  danych osobowych w SP nr 5 w Ustroniu  zbiera i przetwarza  dane 

osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny pozostające we wspólnym  gospodarstwie 

domowym w zakresie dydaktyczno - wychowawczo -opiekuńczej działalności szkoły. 

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu  do zbierania danych oraz uzupełniania, 

uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe. 

Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych Szkoły  Podstawowej nr 5 w Ustroniu 

dołoży wszelkich starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

OŚWIADCZENIE WOLI 

Zapoznałem/am się z informacją  dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków 

mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /dzieci 

uczęszczającego/-ących do Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu, a także moich i członków mojej rodziny  

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno -wychowawczo- opiekuńczej 

szkoły. 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia) 
oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa szkoły, gazetki) oraz w prasie, 
radiu, telewizji w związku z osiąganymi sukcesami szkolnymi. 

 

......................................................................................

data i podpis  rodzica/opiekun

WYPEŁNIA  SZKOŁA: 

Wyżej wymienionego ucznia przyjmuję z dniem ………………………… do klasy....................    Szkoły 

Podstawowej nr 5  w Ustroniu w roku szkolnym ………………………………………… 

..................................................................................

Data i Podpis dyrektora

 
 

 


