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ZGŁOSZENIE AKTUALIZACJI DANYCH 
 
 
 

Proszę o aktualizację danych dotyczących ucznia/oddział 

 

___________________________________/__________ 

zgodnie z poniższą dyspozycją. 

 

Proszę uzupełnić tylko pola, które ulegają aktualizacji w stosunku do uprzednio przekazanych danych.  

 
DANE OSOBOWE DZIECKA 

nazwisko pierwsze imię drugie imię 

   

data urodzenia PESEL 

  –   –                

miejsce urodzenia 

 

 
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

miejscowość gmina województwo 

   

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA (wypełnić, gdy inny niż adres zameldowania) 

miejscowość gmina województwo 

   

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

 
DANE DOTYCZĄCE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA 

nazwisko imię 

  

ADRES ZAMIESZKANIA 

miejscowość 

 

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

bezpośredni numer telefonu adres e-mail 
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DANE DOTYCZĄCE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

nazwisko imię 

  

ADRES ZAMIESZKANIA 

miejscowość 

 

ulica nr domu nr mieszkania 

   

kod pocztowy poczta 

  –     

bezpośredni numer telefonu adres e-mail 

  

 
HISTORIA EDUKACJI DZIECKA 

przedszkole  

obwód szkolny  

ostatnia szkoła  

 
OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się 
do niezwłocznego informowania Szkoły o wszelkich zmianach dotyczących tych informacji. 

Ja, niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zakręcie w zakresie przewidzianym prawem oświatowym, 
w związku ze statutową działalnością Szkoły. 

miejscowość data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

   -   -      

 
ZAŁĄCZNIKI 

1. ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. ____________________________________________________________________________________________________________ 

 
POTWIERDZENIE AKTUALIZACJI 

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia aktualizacji danych 
z dniem __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

pieczęć nagłówkowa Szkoły podpis (i pieczęć) osoby przyjmującej zgłoszenie 

  

 


