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ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIŁGORAJU 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

(dotyczy dzieci potwierdzających uczęszczanie do klasy pierwszej szkoły obwodowej) 
 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. 
 
Wniosek wypełniają  rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zamie szkałego w obwodzie  szkoły.  Wniosek o  przyjęcie na leży wypełnić drukowanym i literam i. 

 DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Imię/imiona 

 

PESEL            

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres meldunku 
stałego dziecka 

 
 
 

  
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

Dane  matki/opiekuna prawnego ojca/opiekuna prawnego 

Imię / imiona  
 

  

Nazwisko/ nazwiska     

Telefon kontaktowy     

Adres e -mail   

 
ADRESY ZAMIESZKANIA 

 

 dziecko matka (opiekunka prawna) ojciec (opiekun prawny) 

gmina    

miejscowość    

ulica    

nr domu/ nr mieszkania    

poczta    

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK  NIE  

Nr orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, 
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62 a.  
Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.  
Państwa dane osobowe oraz dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do jest Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju,   i zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych są dostępne na stronie internetowej Administratora oraz                     
w jego siedzibie.  
 
 
 

 

Dodatkowe informacje o kandydacie 

Placówka, w której dziecko realizuje  obecnie 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

 

Przynależność do Podstawowej Opieki Zdrowotnej    

Dziecko uczęszczało do logopedy  TAK   NIE  

 

Czy chcą Państwo zapisać dziecko do świetlicy?      Tak                         Nie  

 

 
Proszę o dołączenie następujących dokumentów: 

1. Kopia orzeczenia/opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada). 

2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada). 
 

 
Biłgoraj, dnia ………………………                     
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………  i  ………………………………………………………………………………. 
           ( podpis matki/opiekuna prawnego)                                                             ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

mailto:iod@bilgoraj.pl

