
KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO KLASY I 

Szkoły Podstawowej w Żórawinie im. Bolesława Chrobrego

na rok szkolny 20……….../20………….

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

I    Szkoła obwodowa     według miejsca zameldowania  

.......................................................................................................................................................................

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

II  Informacje osobowe (wypełniają rodzice / prawni opiekunowie   1  )  

1. Nazwisko (kandydata) .............................................................................................................................

2. Imię ......................................................... drugie imię ............................................................................

3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)......................................................................................................

4. Miejsce urodzenia .................................................... województwo .....................................................

5. PESEL dziecka .......................................................................................................................................

6. Nazwisko(a) i imiona rodziców/ prawnych opiekunów

..................................................................................................................................................................
7. Miejsce zamieszkania kandydata (ulica, numer domu/mieszkania/kod, miejscowość)

...............................................................................................................................

..................................

...............................................................................................................................

..................................

8. Miejsce zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów (wypełnić, jeśli adres jest inny niż w pkt. 7)

...............................................................................................................................

..................................

...............................................................................................................................

..................................

9. Telefon kontaktowy rodziców / prawnych opiekunów

tel. matki ...............................................................................

tel. ojca ..................................................................................
1 Właściwe  podkreślić

1



tel. domowy ...........................................................................

1. Oświadczam, że dziecko uczęszczało do przedszkola:

 
Adres przedszkola: ……………………………………………………………………………………………..

2. Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej?

3. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,  opinię z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej lub inne zaświadczenia?

 

4. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy?

Jeżeli tak, to w jakich godzinach?...................................................................................................................................................

5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w lekcjach religii

 

6. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszym podaniu, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji  do klasy I 
oraz realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do Państwa 
dziecka.  Przetwarzanie  danych  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  ustawą  o ochronie  danych 
osobowych (Dz. U.  z  1997r. nr 133, poz. 833). 
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1 rok 2 lata 3 lata Nie uczęszczało

TAK (proszę podać jakiej)      NIE 

TAK (prosimy dołączyć kopię)      NIE 

TAK       NIE 

TAK           NIE 



Data przyjęcia zgłoszenia                                                             Podpis rodzica / opiekuna
(wypełnia placówka)

Matka

……………………………………………

Ojciec
……………………………………………

UWAGA !

1) Do dokumentów składanych w sekretariacie szkoły należy dołączyć fotografię dziecka do legitymacji szkolnej.
2) Rodzice składający kartę zapisu powinni dostarczyć akt urodzenia dziecka – do wglądu.
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	na rok szkolny 20……….../20………….

