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                              Karta zgłoszenia dziecka do klasy ………………….. 

                  Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej 

                             na rok szkolny 2023/2024 

                       Proszę o przyjęcie dziecka do klasy ……….. 

                 Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej 

                             DANE DZIECKA        
     Dane osobowe dziecka                         

   Imię       Drugie imię      Nazwisko 

                                         

  PESEL                    
                                     

                                  

 Data urodzenia           Miejsce urodzenia        
                                  

                                         

 Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania        

 Ulica            Nr domu        Nr lokalu 
                                      

                                         

 Kod           Miejscowość            
                                   

                                         

 Województwo         Powiat        Gmina 
                                  

                                         

 Adres zamieszkania dziecka            

 Ulica      Nr domu Nr lokalu     Tel. stacjonarny 
                           

                                         

 Kod  Miejscowość            
                             

                                         

 Województwo          Powiat         Gmina 
                                         

                                         
 
Dokładny adres szkoły obwodowej ( w przypadku dzieci niezameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej 
z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej )  
 

 

 

 

Dane 

rodziców/opiekunów:    

 

 Imię  Nazwisko Tel. komórkowy (matki) /  adres mail 
       

        

 Imię Nazwisko Tel. komórkowy (ojca) / adres mail 
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Informacje dodatkowe o uczniu: (wpisać TAK lub NIE) 
Uczeń rodzica /opiekuna samotnie je wychowuje  
 

 

Uczeń w rodzinie zastępczej 
 

 

Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności 
 

 

Uczeń posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym 
 

 

Uczeń posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej 
 

 

Uczeń będzie dojeżdżał autobusem szkolnym  
 

 

Uczeń będzie oczekiwał na autobus szkolny w świetlicy szkolnej 
 

 

Uczeń będzie uczęszczał na zajęcia religii  
 

 

Pouczenie : 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256,poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do 

której zgłoszenie zostało złożone. 

3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK oświadczam, że podane powyżej dane są 

zgodne ze stanem faktycznym.  

Zwrócona, dn. ……………………………..                       
 Czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 
………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 
Ważne przez cały okres kształcenia 

• Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu dziecka dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji, wypełnieniem dokumentacji szkolnej oraz innych calach statutowych 

szkoły. Zastrzegam sobie prawo do wglądu i poprawiania tychże danych . Wszystkie dane podane są 

dobrowolnie. 

• Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska w publikacjach 

dotyczących promocji szkoły. 

• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w imprezach i uroczystościach szkolnych. 

• Dziecko odbyło wymagane wychowanie przedszkolne w: 

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

       Podpis rodziców / opiekunów prawnych: 

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

 


