
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach                                                                                              
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów 

 

 

   Data przyjęcia zgłoszenia    …………………                                     Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia dziecka 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

w roku szkolnym …………………… 

 

 

I. Informacja o danych osobowych  

Nazwisko i imiona dziecka  
 

Data urodzenia dziecka  
 

Miejsce urodzenia dziecka  
 

PESEL  - w przypadku braku serię i 

numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość  

 

Miejsce zamieszkania dziecka  
 

Miejsce zameldowania (jeśli 

jest inne niż m. zamieszkania)  

 

 

Imiona i nazwiska rodziców / 

prawnych opiekunów 

ojciec*  matka*  

 

 

 

Miejsce zamieszkania  

rodziców / prawnych 

opiekunów 

ojciec*  matka*  

  

Nr telefonu kontaktowego / 

adres e-mail  

ojciec*  matka*  

  

Szkołą obwodową ze względu na 

zamieszkanie zgłaszanego 

kandydata jest:   

 

 

 
Pełna nazwa szkoły  

 

*lub prawnego opiekuna  

 

II. Istotne informacje o dziecku: 

 

 Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka 

w szkole (np. alergie, choroby przewlekłe, przyjmowane leki):  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 



Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach                                                                                              
Roztoka Brzeziny 211, 33-316 Rożnów 

 

 

 Informacje o stopniu samodzielności dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 Zainteresowania dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu 

specjalnym, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inne zaświadczenia? 

 

TAK  (dołączyć ksero)                 NIE 

 

 Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej?  

 

TAK (jakiej?)                                    NIE 

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

 

 

III. Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna: 

 
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

2. Zobowiązuję się do informowania szkoły o wszelkich zmianach – nr telefonów, adresów oraz o 

chorobach i sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach. 
3. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminów, procedur 

obowiązujących w szkole.  
4. Wyrażam zgodę na umieszczanie na tablicach ogłoszeń oraz szkolnej stronie www: wizerunku dziecka 

utrwalonego na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych wydarzeń szkolnych oraz 

klasowych oraz danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczonych w związku z jego 

ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez szkołę. 
5. Wyrażam zgodę na okresowe skontrolowanie czystości dziecka przez wychowawcę lub higienistkę  
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych 

oraz celów związanych z realizacją przez szkołę zadań statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)  oraz dla potrzeb rekrutacji 

 

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

                  /data/                                                                                                                 /czytelny podpis rodziców/ opiekunów  prawnych/ 

 

 
Ponadto oświadczam/y, że nasze dziecko do ukończenia 7 roku życia będzie przyprowadzane i odbierane ze 

szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) w szczególnych przypadkach będzie odbierane przez inne osoby 

pełnoletnie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku. Z chwilą przyjęcia mojego dziecka do szkoły dołączę 

(najpóźniej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ……………..) pisemne upoważnienie dla osób, które poza 

rodzicami /prawnymi opiekunami które będą mogły odbierać dziecko ze szkoły.  

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

                  /data/                                                                                                                /czytelny podpis rodziców/ opiekunów  prawnych/ 


