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NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 

Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku 

ZGŁOSZENIE DZIECKA 
DO KLASY ............................................. 

na rok szkolny………………………………… 

data wpływu wniosku…………………………. 

I. DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka…………………………………………………………….... 

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

3. PESEL…………………………………………………………………………………... 

4. Adres zamieszkania dziecka:………………………………………………………........ 

5. Adres zameldowania dziecka: ................................................................................. 

6. Szkoła obwodowa dziecka: …………………………………………………………..… 

7. Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne* w: 

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

(nazwa i adres przedszkola, numer telefonu) 

8. Dziecko nie odbyło wcześniejszego przygotowania przedszkolnego*. W załączeniu 

przedstawiam opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ……………………..... 

z dnia……………………….. . 

9. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. przewlekłe choroby, alergie, wady postawy 

inne:………………………………………………………………………….……….…… 

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

10. Zalecenie lekarskie:………….………………………………………………………....... 

*dotyczy wyłącznie zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 

Czy dziecko posiada: 

 orzeczenie o niepełnosprawności (tak/nie)*,  

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (tak/nie)*,  

 opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (tak/nie)* 

 inne opinie lub orzeczenia (jakie?) ............................................................... (tak/nie)* 

 

*w przypadku posiadania w/w dokumentów należy dołączyć ich kopię 
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II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA* OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY* 

1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki prawnej 
 
……………………………………….……….. 

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 
 
….…………….……………………………. 

2. Adres zamieszkania matki 
 
    ………………………………………………. 
      ………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania ojca 
 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

3. Telefon kontaktowy 
 
…………………………………………….. 

3. Telefon kontaktowy 
 
…………………………………………….. 

4. Adres poczty elektronicznej 
 
…………………………………………….. 

4. Adres poczty elektronicznej 
 
…………………………………………….. 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 
 
Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem 
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
…………………………..                  
(miejscowość, data)                                                            ……………….…................................ 
                                                                                             ( podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                         

            

 

 

III. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA* ZOBOWIAZANI SĄ DO: 
 

1. Zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku. 

2. Niezwłocznego poinformowania Szkoły o każdej zmianie danych osobowych własnych 
lub dziecka oraz bieżącego aktualizowania numerów telefonów kontaktowych.   

 
 

Zapoznałm się/Zapoznałem się 
 

                                                    ……………..………………... 
                                                                                                                                   (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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IV. DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW* W/S NAUCZANIA RELIGII  

Wyrażam życzenie/nie wyrażam* życzenia, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia  
z religii zgodnie §1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).  

………………………………………… 
                                                                                                          (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

V. DEKLARACJARODZICÓW/OPIEKUNÓW* W/S PRZEGLĄDÓW CZYSTOŚCI 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przeprowadzanie przez szkolną pielęgniarkę 
przeglądów higienicznych skóry i włosów u mojego dziecka, w związku z profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia z dnia 
14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59). 
 

………………………………………… 
                                                                                                           (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW* W/S PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH  

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystywanie przez Szkołę wizerunku mojego 
dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Szkołę 
(na gazetkach i tablicach szkolnych, w kronikach szkolnych i klasowych, w szkolnej gazetce, 
na stronie internetowej szkoły, szkolnych profilach w mediach społecznościowych oraz                      
w środkach masowego przekazu – prasie, telewizji, radiu). 

 

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

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 
VII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW* W/S ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych 
(dodatkowych), tj. np. zajęcia wyrównawcze, koła zaintresowań itp. organizowanych przez 
Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku. 
 

………………………………………… 
                                                                                                           (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 
 
Uwaga: Informujemy, że oświadczenia i deklaracje rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
są ważne bezterminowo. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do zmiany swojej decyzji poprzez złożenie na 
piśmie nowych oświadczeń bądź deklaracji. 

Zapoznałm się/Zapoznałem się 
 

                                                    ……………..………………... 
                                                                                                                                   (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODO 

dla rodziców uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku 

Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – 
RODO) informujemy,  że: 

1. Administratorem danych jest Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Słupsku przy  ul. Jana Kilińskiego 38 , 76-200 Słupsk  tel. 059 8422493,  adres e-mail: 
sekretariat@szkola7.pl  

2. W Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku powołany został 
Inspektor ochrony danych, kontakt e-mail: iodo.szkola7@gmail.com  

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań Szkoły wynikających z ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) 

4. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat po zakończeniu nauki w szkole, a w przypadku 
niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą niszczone niezwłocznie po negatywnym rozpatrzeniu 
wniosku. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 
są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
9. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających na terenie Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku zamonotowany jest monitoring wizyjny. 

 
 

………………………………………… 
                                                                                                           (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


