
Wypełniamy dużymi (drukowanymi) literami. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19  

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021-2022.  

1. Dane osobowe dziecka 

imię  drugie imię  

nazwisko  PESEL            

data urodzenia  miejsce urodzenia  

 
2. Adres zamieszkania dziecka 

miejscowość  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod  miejscowość  

 
3. Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

miejscowość  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod  miejscowość  

województwo  powiat/gmina  

 
4. Numer i adres szkoły rejonowej (dotyczy dziecka zameldowanego poza obwodem SP19) 

szkoła  

miejscowość  

ulica  

 
5. Dane  osobowe matki/opiekunki prawnej 

nazwisko  

imię  drugie imię 

 
Adres zamieszkania 

miejscowość  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod  miejscowość  

telefon  e-mail  

 
6. Dane  osobowe ojca/opiekuna prawnego 

nazwisko  

imię  drugie imię 
 
Adres zamieszkania 

miejscowość  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod  miejscowość  

telefon  e-mail  

 



Załącznik do karty zgłoszenia 

7. Dodatkowe informacje o dziecku * 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK      NIE 
Dziecko posiada opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną TAK      NIE 
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności TAK      NIE 
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole, zalecenia lekarskie: 

 
 
Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich: 

 
 

* TAK/NIE - właściwe podkreślić 

8. 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 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami). 

………………………………. 

 podpisy rodziców 

9. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka (bez podpisu) z imprez i uroczystości szkolnych na stronie 

internetowej promującej placówkę. 

……………………………………. 

 podpis rodziców 

10. Zostałem poinformowany, że na terenie szkoły działa monitoring wizyjny.  

 

……………………………………. 

 podpisy rodziców 

11.Zostałem poinformowany o prawie wglądu, możliwości zmiany lub usunięcia niektórych danych osobowych. 

 

……………………………………. 

 podpisy rodziców 

12. Nie wyrażam zgody na udział w lekcjach religii.                                 

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

          podpisy rodziców                                     

13.Wyrażam zgodę na udział w lekcjach etyki.                                        

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

podpisy rodziców 

14. Dotyczy uczniów klas IV- VIII – nie wyrażam zgody na udział dziecka w lekcjach wdż.          

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

Data, podpisy rodziców 



Załączniki:                                                                              

1. Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły zawierające klauzulę: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”(dotyczy dziecka zameldowanego poza obwodem SP19) 

2. Dokumenty poświadczające dodatkowe informacje o dziecku 

 

 

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

                                                      miejsce i data złożenia Oświadczenia 

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

imię i nazwisko matki 

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

imię i nazwisko ojca 

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

adres zamieszkania 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej 

 

 

My, niżej podpisani, oświadczamy, że dziecko ................................................. 

                                                      imię i nazwisko dziecka 

 

zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku,                  

przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny.  

 

 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

 

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

czytelne podpisy rodziców  
 


