
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
„Szkoła Domowa” 

ul. Chopina 40 
43-600 Jaworzno 
tel. 882 555 299 

                                      mail:sekretariat@szkoladomowawjaworznie.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

1) Dane dziecka 

Nazwisko  
 

Imiona  
 

PESEL  
 

Data i miejsce urodzenia  
 

Adres zamieszkania z kodem 
pocztowym 

 

Nazwa i adres placówki z kodem 
pocztowym do której dziecko uczęszcza 

 

Klasa w której dziecko jest obecnie 
uczniem 

 

Klasa do której wnioskuje się o przyjęcie 
dziecka 

 

Nazwa i adres szkoły rejonowej  
 

Opinia z PPP  TAK* NIE* 

Orzeczenie o kształceniu specjalnym TAK* NIE* 

2) Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko   
Imię i 
nazwisko  

 

Telefon 
kontaktowy  

 
Telefon 
kontaktowy  

 

e-mail  e-mail 
 

Adres 
zamieszkania  

 
Adres 
zamieszkania  

 

* Wypełnić drukowanymi literami 
*Prawidłowe zakreślić 
 

https://poczta.home.pl/appsuite/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchErFg8oJkdEVko%2FE1ZQVkBOWQkIEhcLCwkUDEMDCFMEBhABcUNBVhZQCgJDE1FdVzJ2dgtLU1ghITJFOQMGNAZsQxcgKFxJRUcxChwTBx1EXkNWQVZTIkNWKQ%3D%3D


Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz danych 
osobowych dziecka przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Szkoła Domowa”  
w Jaworznie dla potrzeb przyjęcia ucznia do Szkoły w celu wykonania obowiązku 
szkolnego oraz w celach ewidencyjnych oraz działalności statutowej szkoły, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz art. 
9 ust. 2 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do celu realizacji obowiązku 
szkolnego wynikającego z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
prowadzenia w tym zakresie dokumentacji przebiegu nauczania oraz w związku 
z obowiązkiem ciążącym na Administratorze, wynikającym z art. 13 ustawy z 15 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. 
 
Oświadczam/-y, iż podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz 
że poinformujemy o każdej zmianie powyższych danych. 
 
                                                                     
                                                                    ……………………………………………………………………. 

                                                         Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 


