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……………………………….., dnia ……………  

 

Dyrektor 

ZSO im. Kazimierza Wielkiego 

w Słomnikach 

 

 

ZGŁOSZENIE  DO KLASY PIERWSZEJ 

Szkoły Podstawowej im Kazimierza Wielkiego 

w Słomnikach 
NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane kandydata 

1.Imię:  

2.Nazwisko:  

3.Data urodzenia: dd   m   r     

4.PESEL:            

5.Seria i numer paszportu/ inny dokument 

potwierdzający tożsamość: 
(jeżeli brak numeru PESEL) 

 

 

6. Adres zamieszkania: 

ul. 

   -     

7. Adres zameldowania: 

ul.  

  -     

Dane matki kandydata 

1.Imię:  

2.Nazwisko:  

3.Adres zamieszkania: 
ul. 

   -     

4.Adres poczty elektronicznej:  

5.Numer telefonu:  

Dane ojca kandydata 

1.Imię:  

2.Nazwisko:  

3.Adres zamieszkania: 
ul. 

   -     

4.Adres poczty elektronicznej:  

5.Numer telefonu:  

 

Religia 

Proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE: 

Dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach z religii TAK NIE 
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Oświadczenie 

Oświadczam, że obydwoje rodzice/jedno z rodziców i dziecko zamieszkują w obwodzie Szkoły 

Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach. 

 

   Miejscowość, data                                                                                             czytelny podpis rodzica / opiekuna 
 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 
 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 
 

 
______________________                                                                     ______________________________________ 
   Miejscowość, data                                                                                             czytelne podpisy rodziców / opiekunów 

 

 

 

 

 

 
Do wniosku dołączam ksero aktu urodzenia 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( wizerunku ) i jego publikację 

przez ZSO w Słomnikach oraz  udostępnienie danych Gminie, szkołom działającym na terenie 

gminy, ośrodkowi kultury, bibliotece, prasie   

imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………. 

 Wyrażam zgodę  

 Nie wyrażam zgody 
( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku utrwalonego podczas 

uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych   oraz udziału w akcjach i konkursach oraz publikacji 

przez Administratora – ZSO w Słomnikach  tych danych w celach promocyjnych i informacyjnych. 

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 

poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy sekretariat@zsoslomniki.pl 
 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 
 

Klauzula informacyjna: http://szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/index.php/top-ochrona-danych-osobowych 
 

Data i czytelne podpisy rodziców …………………………………………………………..……. 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK 

 Wyrażam zgodę  

 Nie wyrażam zgody 
( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )  

 na zamieszczenie przez ZSO w Słomnikach wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas 

uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych na stronach społecznościowych w serwisie Facebook 

pod adresemi:www.facebook.com/Domowe-Przedszkole-1497408380379928/,  

www.facebook.com/spslomniki/,www.facebook.com/GiLOslomniki/ w celu promocji szkoły. 

ZSO im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach pragnie poinformować, że serwery serwisu 

Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego 

poziomu ochrony. Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w 

celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 

poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy sekretariat@zsoslomniki.pl 
 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 
 

Klauzula informacyjna: http://szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/index.php/top-ochrona-danych-osobowych 
 

Data i czytelne podpisy rodziców …………………………………………………………..……. 

 

 

 

 

 

 

      

http://szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/index.php/top-ochrona-danych-osobowych
http://www.facebook.com/spslomniki/

