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ZGŁOSZENIE DZIECKA 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU 
I. DANE OSOBOWE DZIECKA: 

Imię              

 

Drugie imię              

 

Nazwisko                             

 

PESEL            

 

Data urodzenia   –   –     Miejsce urodzenia  

                                                         (dzień        –        miesiąc     –             rok) 

Narodowość   Obywatelstwo   

 

Adres ZAMELDOWANIA dziecka 

Miejscowość  Gmina   

Ulica   Nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta   

 

Adres ZAMIESZKANIA dziecka (wypełnić, jeżeli jest inny niż zameldowania) 

 taki sam jak adres zameldowania          inny  
 
 Miejscowość  Gmina   

Ulica   Nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta   

 

Obwodowa szkoła podstawowa (nazwa)  

Adres szkoły obwodowej  

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

Dane osobowe MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię (imiona)  Nazwisko  

Adres ZAMIESZKANIA (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres dziecka) 

 taki sam jak adres dziecka          inny  
 
 Miejscowość  Gmina   

Ulica   Nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta   

Dane kontaktowe Nr telefonu  Adres e–mail  

 

Dane osobowe OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię (imiona)  Nazwisko  

Adres ZAMIESZKANIA (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres dziecka) 

 taki sam jak adres dziecka          inny  
 
 Miejscowość  Gmina   

Ulica   Nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta   

Dane kontaktowe Nr telefonu  Adres e–mail  
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III. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNKÓW PRAWNYCH: 
Jako rodzic (opiekun prawny) małoletniego(niej) ……………….………………………………………………. wyrażam zgodę na: 
* niepotrzebne skreślić                                                                      (Imię i nazwisko dziecka) 
1) udział w zajęciach religii*: rzymskokatolickiej      prawosławnej        innej ……………………………………………… 

 dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia religii organizowane na terenie szkoły  

2) korzystanie z obiadów*:     TAK    NIE 

3) uczęszczanie dziecka do świetlicy (dotyczy klas I – III oraz dzieci posiadających orzeczenie)*:     TAK   NIE 

4) uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego*:    TAK   NIE 

5) uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego (dotyczy klas IV – VIII)*:    TAK   NIE 

IV. DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY: 

Odległość z domu do szkoły: …………… km 

Dziecko będzie korzystało z dowozu*: 

a) indywidualnego przez rodziców/opiekunów/  

b) zbiorowego organizowanego przez miasto Białystok – przejazdy w systemie mikrobusowym 

c) zbiorowego organizowanego przez miasto Białystok – przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską 

V. ZAŁĄCZNIKI dołączone do zgłoszenia (aby zaznaczyć, należy wstawić znak X): 

 zdjęcie do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42mm, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka 

 kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną na okres nauki w szkole podstawowej, poświadczona za zgodność z oryginałem 

 orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające stan zdrowia 

umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym 

 oryginał świadectwa promocyjnego 

 
 
Oświadczam, pod odpowiedzialnością z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 

2021.0.2345 t.j.), iż podane informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

…………………………..…………………..……………………………………. 
                                                                                                                        (Data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzana danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119, str. 1, sprost. Dz. Urz. 
UE.L.2018.127, str. 2), (w skrócie RODO), informuje się że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku. 
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@kancelaria-explico.pl  
3) Dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki. 
5) Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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