
 

 
 

 

……………………………………………                  
   Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna kandydata 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji  

……………………………………………              Dyrektor 

          Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie 

       05-200 Wołomin, ul. 1 Maja 19     

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

     
   

4. 
Imię/Imiona i Nazwisko 

rodziców/opiekunów kandydata 

Matki  

Ojca  

5. 
Adres miejsca zamieszkania  

rodziców/opiekunów i kandydata  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. 

Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów 

rodziców/opiekunów kandydata o 

ile je posiadają 

 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

W Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonują klasy integracyjne. W związku z tym na zgłoszeniu należy 

zaznaczyć x preferowaną klasę (wybór nie jest jednoznaczny z przydzieleniem dziecka do wybranej klasy) : 
 

□  klasa ogólna   □  klasa integracyjna  
 

 

Oświadczenia rodzica dziecka  

Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

 

 
 

………………………………….     ……………………………….. 
miejscowość i data

       
czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

 

   
Klauzula Informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.Marynarki Wojennej RP w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. 1 Maja 19,  

dane kontaktowe: tel. 22-776- 42-51;  

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej iodo@sp4wolomin.edu.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), publikacja 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, w celu rozpatrzenia wniosku; 

4. Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

5. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon:22 860 70 86 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skutecznego zapisania dziecka celem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Niepodanie danych 

osobowych uniemożliwi udział w procedurze rekrutacyjnej. 

  

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1600  z  późn. zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


