
KARTA ZGŁOSZENIA 

dziecka do  klasy  pierwszej     

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 
na rok szkolny 2018/19 

 Formularz proszę wypełnić pismem drukowanym  
 
 

I.  Dane dziecka 

Dane  osobowe dziecka 

Nazwisko  Imiona 

  

Data urodzenia Miejsce urodzenia 

  

PESEL:  

 

Adres zamieszkania dziecka  

Miejscowość 
Nr domu  

 

  

Kod  Miejscowość 

  -     

 

Adres zameldowania dziecka  ( jeśli inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość 
Nr domu  

 

  

Kod  Miejscowość 

  -     

 

 

 

II.  Dane rodziców / prawnych opiekunów* 

Dane  osobowe matki / opiekunki prawnej  

Imię  Nazwisko  

  

 

Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej*  ( jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Miejscowość 
Nr domu  

 

  

Kod  Miejscowość 

  -     

 

Telefon kontaktowy matki / opiekunki prawnej*  

Telefon  domowy: 

 

 

Telefon  komórkowy:                         adres e-mail: 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Dane  osobowe ojca / opiekuna prawnego * 

Imię  Nazwisko  

  

 

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego*  (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Miejscowość 
Nr domu  

 

  

Kod  Miejscowość 

  -     

 

Telefon kontaktowy ojca / opiekuna prawnego*  

Telefon  domowy 

 

Telefon  komórkowy:                                 adres e-mail: 

 

 

Czy dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez Zespół Ds. Orzekania                          

o Stopniu Niepełnosprawności?  

Tak / Nie* 

Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?  

Tak / Nie* 

Czy dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii w całym cyklu nauczania?  

Tak / Nie* 

Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy? 

Tak / Nie* 

Czy dziecko będzie korzystać ze stołówki? 

Tak / Nie* 

 

Dziecko realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w ............................................... 

 

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy. Zobowiązuję się do informowania  

o każdorazowej zmianie powyższych danych. Udostępnione dane osobowe podlegają ochronie, będą 

wykorzystywane przez szkołę w niezbędnym zakresie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie 

 z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka  

 

……………………………………………….……… 

dla potrzeb rekrutacji uczniów oraz zadań szkoły związanych z jej statutową działalnością zgodnie z Ustawą 

z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 

 

 

 Mikluszowice,  .................................                                    …………………………………………. 

      (podpis matki / opiekunki prawnej)* 

 

  …………………………………………. 

      (podpis ojca / opiekuna prawnego) * 

*niepotrzebne skreślić 


