
……………………………………     …………………………………. 
Pieczęć przedszkola/ szkoły podstawowej       Nr wpływu wniosku  

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ 

 ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY 
 ( W przypadku, gdy pytanie wymaga udzielenia odpowiedzi, należy zakreślić odpowiednio TAK lub NIE) 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Zbludowicach w roku szkolnym 2018/2019: 

 

1.KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA   

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko:  Imiona:  

Data urodzenia:   Miejsce urodzenia:  

PESEL   

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo:  Powiat:  

Gmina:  Miejscowość:  

Ulica   nr domu  

Kod pocztowy  Poczta  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

(wypełnić w przypadku, kiedy adres zameldowania różni się od adresu zamieszkania) 

Województwo:  Powiat:  

Gmina:  Miejscowość:  

Ulica   nr domu  

Kod pocztowy  Poczta  

 

2.KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

Dane Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię:   

Nazwisko:   

Adres zamieszkania 

 

 

  

Adres zameldowania: 

(wypełnić w przypadku, kiedy 

adres zameldowania różni się od 

adresu zamieszkania) 

 

 

 

 

Telefony kontaktowe:   

dom   

praca   

adres e-mail   

Dane dotyczące 

zatrudnienia (nazwa i adres 

zakładu pracy): 

  



 

3.DODATKOWE INFORMACJE: 

Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym 

dziecko spełniało obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

 

 

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
1
  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i 

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z 

wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

......................... ...................................................................... 
Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata  

......................... ...................................................................... 
Data Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata  

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej u.p.o. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

szkół. 

_________ 
1  

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. 

zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 

 


