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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

na rok szkolny 2018/2019 
 

wypełnia rodzic/opiekun, którego dziecko zamieszkuje w obwodzie  szkoły 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni. 

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 

A. Dane osobowe 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA  

imię*  drugie imię*  

nazwisko*  

PESEL* 

           

w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

data i miejsce 
urodzenia* 

dzień   miesiąc   rok 
    

miejsce urodzenia 

DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 matka / opiekun prawny** ojciec / opiekun prawny** 

imię*   

nazwisko*   

telefon kontaktowy   

adres e-mail   

ADRESY ZAMIESZKANIA  

 dziecko matka / opiekun prawny ojciec / opiekun prawny 

miejscowość*    

ulica*    

nr domu*  nr mieszk.*    

kod pocztowy*    

poczta*    

ADRESY ZAMELDOWANIA (jeśli są inne niż adresy zamieszkania) 

 dziecko matka / opiekun prawny ojciec / opiekun prawny 

miejscowość*    

ulica*    

nr domu*  nr mieszk.*    

kod pocztowy*    

poczta*    

*dane obowiązkowe 

**niewłaściwe skreślić 

 

 

 



2 
 

B. Informacje dodatkowe (wypełnia rodzic/opiekun, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły) 

Nazwa i adres macierzystej szkoły obwodowej 

 

C. Inne informacje o dziecku (np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.)     (zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oświatowe*) 

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

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

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

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

* Art. 155 ustawy Prawo oświatowe: W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej 
innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-
wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka.  (Dz.U. z 2017 poz. 59) 

D. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym dokumencie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić szkołę w przypadku jakichkolwiek zmian w podanych wyżej danych.  

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych                 
w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie 
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz.922). 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej placówkę oraz na terenie 
szkoły w ramach przekazywania informacji o pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły. 

Oświadczam, że nie mam ograniczonej, ani nie jestem pozbawiony(a) władzy rodzicielskiej. 

 

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

 

 
…………………………………………………………….., …………………………………. r. 
                      miejscowość                                                            data 


