
ZGŁOSZENIE (Formularz rekrutacyjny) 

DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. ARCH. STANISŁAWA 

MARZYŃSKIEGO W ROGOTWÓRSKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL            

Imię/Imiona  Data urodzenia  

Nazwisko  Miejsce urodzenia  

Dokładny adres zameldowania dziecka 

województwo  miejscowość  

Ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

Dokładny adres zamieszkania dziecka jeżeli jest inny niż adres zameldowania 

województwo  miejscowość  

Ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

Dane osobowe matki / opiekunki prawnej 

Opiekunka: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona    

Nazwisko   

Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe 

województwo  miejscowość  

Ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

e-mail  nr telefonu  

Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego 

Opiekun: jest rodzicem jest opiekunem prawnym 

Imiona    

Nazwisko   

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe 

województwo  miejscowość  

Ulica  nr domu  

kod pocztowy  nr mieszkania  

e-mail  nr telefonu  

 

 



INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU (wpisać znak X w odpowiednich kratkach): 

 

1. Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej? 

                            TAK                            NIE 

2. Czy składaliście Państwo wniosek o przyjęcie dziecka do innej szkoły? 

                          TAK NIE 

Jeżeli „TAK”, to proszę podać gdzie: ......................................................................... 

 TAK NIE 

3. Czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności? 

 TAK NIE 

4. Czy dziecko ma opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? 

 TAK NIE 

5. Czy dziecko ma orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? 

 TAK NIE 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
Oświadczenia: 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

2. Niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 

danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu (Formularzu rekrutacyjnym), w systemach informatycznych 

szkoły oraz organu prowadzącego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie. Przetwarzanie danych 

odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami). 

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły. 

4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłocznie 

powiadomię o nich dyrektora szkoły. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku. 

2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. 

prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku oraz – w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji – 

w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Gminy Drobin, będącej organem prowadzącym 

szkołę. 

3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawienia za pośrednictwem szkoły. 

 

 

 

 

 

..........................................................                              ....................................................... 
                      (miejscowość, data) 

                                                                                                                   

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

                                                                                          (podpisy rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


