
ZGODA RODZICÓW 

 
Dane na temat ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………… 

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

3. Numer PESEL:……………………………………………………………………………. 

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

 

Dane na temat rodzica-prawnego opiekuna: 

1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………… 

2.Adres zamieszkania:……………………………………………………………………….. 

 

Poniższe informacje podaję dobrowolnie, poinformowano mnie, że administratorem 

danych będzie Szkoła Podstawowa w Budziszewku i, że dane te będą wykorzystywane 

tylko przez szkołę w celu sprawniejszego kontaktu ze mną. Poinformowano mnie 

również o możliwości wglądu oraz poprawiania moich danych osobowych, jak również 

o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia. 

 

Wyrażam zgodę na: 

 

     -wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych szkoły, broszurach 

szkolnych, tablicach ogłoszeń w związku z udziałem w konkursach, olimpiadach wiedzy, 

zawodach sportowych, prasie lokalnej 

 

      -udział w akcjach typu „szklanka mleka”, świeże owoce itp. 

 

udostępnianie: 

 

      -adresu do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania), 

 

      -adresu mailowego, 

 

      -adresu miejsca pracy, 

 

      -numeru telefonu komórkowego, 

 

      -numeru telefonu do pracy, 

 

      -danych ucznia podczas wyjazdów na „Zieloną Szkołę” i kilkudniowe wycieczki 

 

X-zaznacz właściwe 

 

                                                                   …………………………………………………… 
                                                                                           (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dane wnioskodawcy:                                                                             załącznik nr 1a 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

                                                                                               Dyrektor 

                                                                                               Szkoły Podstawowej 

                                                                                               im. Adama Mickiewicza 

                                                                                               w Budziszewku 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że moja rodzina jest wielodzietna, gdyż wychowuję 

troje i więcej dzieci. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

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

      (miejscowość i data)                                                     (podpis rodzica) 

 



Dane wnioskodawcy:                                                                              załącznik nr 1b 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

                                                                                                Dyrektor 

                                                                                                Szkoły Podstawowej 

                                                                                                im. Adama Mickiewicza 

                                                                                                w Budziszewku 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że w dniu składania oświadczenia jestem w 

czynnym zatrudnieniu. Nie korzystam z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, 

zdrowotnego, bezpłatnego. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

…………………………                                     …………………………………… 

  (miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica) 

 

 



Dane wnioskodawcy:                                                                              załącznik nr 1c 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

                                                                                                Dyrektor 

                                                                                                Szkoły Podstawowej 

                                                                                                im. Adama Mickiewicza 

                                                                                                w Budziszewku 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że 

 

……………………………………………………………………………………….. 

                                                (imię i nazwisko dziecka) 

samotnie wychowuję oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

…………………………                                     …………………………………… 

  (miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica) 



Dane wnioskodawcy:                                                                              załącznik nr 1d  

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

                                                                                                Dyrektor 

                                                                                                Szkoły Podstawowej 

                                                                                                im. Adama Mickiewicza 

                                                                                                w Budziszewku 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 

lub z wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie 

jego rodzeństwa*. 

 

………………………………………………………………………………………… 

                                       (podać imiona i nazwiska dzieci) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

…………………………                                     …………………………………… 

  (miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica) 

 

 

* -niepotrzebne skreślić 



Dane wnioskodawcy:                                                                              załącznik nr 1e 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

                                                                                                Dyrektor 

                                                                                                Szkoły Podstawowej 

                                                                                                im. Adama Mickiewicza 

                                                                                                w Budziszewku 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y deklaruję czas pobytu w przedszkolu od godz. …………… do 

godz. ……………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

                                                      ( imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 

 

…………………………                                     …………………………………… 

  (miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica) 

                                                                

 



…………………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica/ 

prawnego opiekuna kandydata 

 

………………………………….. 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

                                                                                                

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI 

zapisu dziecka do przedszkola 

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 

 

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

 

do  ……………………………………………………………………………………. 
                                                  nazwa przedszkola 
 

-do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 

 

 

 

 

 

…………………………                                     …………………………………… 

             data                                                    podpisy rodziców/prawnych opiekunów 



 

 

 


