
ZESPÓŁ   SZKÓŁ   W   BUDACH   GŁOGOWSKICH  

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

Budy Głogowskie 846, 36-060 Głogów Małopolski

       tel. 17 789 73 80, www.zsbudy.pl 

 

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Zespole Szkół w Budach Głogowskich 

w roku szkolnym 2023/2024 

 
Uwaga! (Dane dziecka i rodziców proszę wypełnić pismem drukowanym. Wniosek podpisany przez obojga 

rodziców/ opiekunów prawnych). 

 

I. Dane dziecka 

 

1. Nazwisko ……………………………………………………………………….……….…………… 

2. Imię ……………………..……………………….  Drugie imię …………………………………… 

3. Data urodzenia …………………………………..  Miejsce urodzenia …………….….…………… 

4. Numer PESEL    

           

5. Adres zamieszkania: 

Miejscowość …………………………………..…… Kod pocztowy……………………………...…… 

Ulica ……………………………………………….. Numer domu …………………………………… 

6. Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

Miejscowość ……………………………………….  Kod pocztowy……………………………...…… 

Ulica ……………………………………………….  Numer domu ……………………………………. 

 

 

II. Dane rodziców / opiekunów prawnych 

 

1. Imię i nazwisko matki……………………………………………………………………….…..…… 

    Adres zamieszkania matki: …………………………………………………………………..……… 

    Miejscowość …………………………………..…. Kod pocztowy………………...……..….……... 

    Ulica ……………………………………………..  Numer domu …………………………………… 

    Telefon …………………………………………… e-mail …………………….…….....…………… 

2. Imię i nazwisko ojca ..………………………………………………………………..………….…… 

    Adres zamieszkania ojca: …..………………………………………………………………………… 

    Miejscowość …………………………………..…. Kod pocztowy………………...……………...… 

    Ulica ……………………………………………..  Numer domu …………………………………… 

    Telefon …………………………………………… e-mail …………………………...…………….. 

 

http://www.zsbudy.pl/


III. Informacje dodatkowe 

 

1. Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, choroby przewlekłe, wady rozwojowe, 

niepełnosprawności, alergie, inne:  

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

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

Zalecenia lekarskie:  

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

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

2. Czy dziecko będzie korzystać z prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowożenia do szkoły? 

TAK / NIE  (właściwe podkreślić) 

 

3. Czy dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii w szkole?   

TAK / NIE  (właściwe podkreślić) 

 

4. Do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego upoważniamy następujące osoby  

(inne niż rodzice/prawni opiekunowie): 

 

1. ..................................................................................................................................................................... 

              (imię i nazwisko)                                                          (nr dowodu osobistego) 

 

2. ..................................................................................................................................................................... 

            (imię i nazwisko)                                                            (nr dowodu osobistego) 

 

5. Uwagi dotyczące dziecka skierowane do nauczycieli (np. zachowania, upodobania, nawyki, itp. na które 

należy zwrócić uwagę) 

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

 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 
6. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka,  

a także osób przez nas upoważnionych, do celów związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka   

w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej. 

TAK / NIE  (właściwe podkreślić) 

 

7. Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach papierowych i elektronicznych, 

w tym internetowych, związanych z życiem szkoły). 

TAK / NIE  (właściwe podkreślić) 

 

8. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ……………………….………………………………... 

 

9. Dziecko podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - proszę wpisać nazwę  

i adres szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko jest zameldowane: 

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

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

 



 

Oświadczamy, że przedłożone przez nas w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
 

Klauzula informacyjna: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym ogłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych  

z przyjmowaniem dzieci do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) 

2.   Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Zespół Szkół w Budach Głogowskich. 

3.  Dane osobowe małoletniego/małoletniej przetwarzane będą w związku z prowadzoną rekrutacją do szkoły podstawowej 

w celu niezbędnym do realizacji obowiązku szkolnego i będą udostępniane innym odbiorcom, upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, na 

podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1, art. 11 i 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 584  z późn.zm.);  

4.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania.  

5.   Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i uzasadnione treścią art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. 2021.0.1082) 

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

związanych z przyjęciem kandydata do szkoły. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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 „RODO”) 

 

 

Budy Głogowskie, dn. ……………………… 

……………………………… 
    podpis matki/opiekunki prawnej 

 

 

…………………………………… 

   podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły. 
 

 

 

Budy Głogowskie, dn. .…………………………..                                    ………………………………………….. 

                                                                                                                                     Pieczęć i podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 


