
Adamowizna, dnia ........................ 
                                                                                                                          

                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
  Do Dyrektora 

                      Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w  Adamowiźnie 

          ul. Osowiecka 98D 
        05-825 Adamowizna 

 
 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej 
 
I. Dane osobowe kandydata: * 

 
1. Nazwisko: ......................................................  

Imiona: .......................................................... 
 

2. Data urodzenia: ……….....................  
Miejsce urodzenia: …………………………………………………………. 
 

               
     PESEL 
                  

3. Adres zamieszkania kandydata: …………..…………………………........................  
............................................................................................................... 

                                 (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 

4. Adres zameldowania kandydata: …………..………………………….......................  
................................................................................................................ 
                     (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 

5. Dane  rodziców/opiekunów prawnych: 
matka/opiekunka prawna ………………………………………………………............... 
nr telefonu: ……………………………………………………….. 
adres e-mail: ………………………………………………………. 
ojciec/opiekun prawny ……………………………………………………………………………  
nr telefonu: …………………………………………………........ 
adres e-mail: ……………………………………………………….. 
 

6. Dziecko należy do obwodu szkolnego: ………………………………………………… 



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

7. Zgoda rodziców na: 
 

- udział dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie TAK   NIE 
- uczestniczenie dziecka w lekcjach religii TAK   NIE 
- uczestniczenie dziecka w lekcjach etyki TAK   NIE 
- objęcie dziecka opieką psychologiczno-pedagogiczną TAK   NIE 

 
8. Drugi język, którego kandydat chciałby uczyć się w szkole podstawowej:                                                             
□ 
język  francuski 
□ 
język  niemiecki 
□ 
język  hiszpański 

 
                                                                                                           
............................................................... 
                                                                                                                                  
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)   

 
 
 
* Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem 
faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do szkoły oraz po przyjęciu do szkoły oraz wyrażam 
zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę, organ prowadzący i organy 
uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z 
procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2014 nr 0 poz. 1182 z późniejszymi zmianami). 
 
 

                                                                                                                                                                    
................................................................ 
                                                                                                                                     
(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
                                     



II. Oświadczenia 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tekst 
jednolity Dz.U. z 2014 nr 0, poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby związane z realizacją 
obowiązku szkolnego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w  Adamowiźnie. 
 
 
 Adamowizna, dn. ………………. 
 

……………………………………  ………….………………………. 
czytelny podpis:  matki/opiekuna prawnego        ojca/opiekuna prawnego 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU DZIECKA 
 
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku 
mojego dziecka wyłącznie na potrzeby związane z realizacją zadań oświatowych 
i promocją Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie zgodnie z art. 81 
ust. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz. 
U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz informuję, iż tego tytułu nie będę 
żądać wynagrodzenia finansowego. 
 
 Adamowizna, dn. ………………. 
 

……………………………………  ………….………………………. 
czytelny podpis:  matki/opiekuna prawnego        ojca/opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 



III. Załączniki:   
 

 Dla kandydata do kl. 0 i I : 
 1. 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem. 

 2. Kserokopia aktu urodzenia. 

 

Dla kandydata do kl. II - VIII : 

1.  2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem . 

2. Kserokopia aktu urodzenia. 

3. Świadectwo/świadectwa promocyjne. 

4. Zestawienie ocen śródrocznych. 

 

 

 
 
 


