
Zgłoszenie zapisu 

do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej   nr 7 w Radomsku 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

* dla kandydatów z obwodu szkoły 

      1. Dane dziecka: 
 
Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres miejsca zamieszkania 
dziecka 

 
 

Adres miejsca zameldowania dziecka 
 

 

 
      2. Dane rodziców: 
 
Imię i nazwisko matki/opiekuna 
prawnego 

 

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres miejsca zameldowania  
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych  
 

 

Seria i nr dowodu osobistego 
 

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna 
prawnego 

 

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 
 

 
 

Seria i nr dowodu osobistego 
 

 

 
3. Deklarowany pobyt dziecka w świetlicy szkolnej 

 

1) Godziny pobytu dziecka w świetlicy: od ...................  do .................... 

2) Posiłki:     obiad          TAK [ ]          NIE [ ]* 

* właściwe zakreślić znakiem X 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie 
lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, 
stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

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



5. Wyrażam/ nie  wyrażam* zgodę  na udział mojego dziecka w zajęciach religii/ etyki* 
 w roku szkolnym 2018/2019. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
    6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7    
                             (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego): 
 
1. ..…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że:   

a. wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

b. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku, 
c. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie 

dziecka  do  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji i procesu dydaktyczno-wychowawczego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o 
ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami);  

 
Administrator danych: 

1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, 97-500 Radomsko, ul. 11 
Listopada 16 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019. 

3. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie przysługuje prawo do dostępu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji 
na rok szkolny 2018/2019. 

 

  Wyrażam bezterminową zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez 

    Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 

                
(należy wpisać pełną nazwę szkoły) 

w Radomsku oraz prac wykonanych przez nie podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-
wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły (zgodnie z 
Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2017r. poz. 880, 
poz. 1089, poz. 60 ze zmianami).  

 

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgody te w każdej chwili mogę cofnąć w dowolnej formie 
pisemnej, wówczas dane zostaną usunięte w terminie do 30 dni. 

 
 
 
 

................…............................................................................................................. 
     podpisy rodziców /opiekunów prawnych kandydata 
 
 


