
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 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) 

 

 



…………………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica/ 

prawnego opiekuna kandydata 

 

………………………………….. 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 

 

                                                                                                

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI 

zapisu dziecka do szkoły 

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: 

 

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

 

do  ……………………………………………………………………………………. 
                                                  nazwa szkoły 
 

-do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 

 

 

 

 

 

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

             data                                                    podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

 



Dane wnioskodawcy:  

……………………………...  

……………………………….  

                                                                                  Dyrektor  

                                                                                                       

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

                                                                                            

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. t.j. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka:  

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

dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  

Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. t.j. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) zostałem(am) poinformowany(a) i 

przyjmuję do wiadomości, iż:  

 administratorem tak zebranych danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej 

im.A.Mickiewicza w Budziszewku 

 mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka oraz ich poprawiania,  

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa mojego dziecka w procesie rekrutacji  

 

 

 

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

(miejscowość data)                                                                              ( podpis rodzica ) 

 



 

 


