
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

PRZY PSP IM.  H.SIENKIEWICZA W KLWATCE KRÓLEWSKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2017/18 

 Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

 

Nazwisko i imiona dziecka : 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia:  

Nr PESEL:  

 

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu 

    

Kod pocztowy: Poczta:  

      

                    2a ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA* ( wpisać tylko wtedy, gdy jest inny niż 

                         adres zamieszkania) 

Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu 

    

Kod pocztowy: Poczta:  

 

3. RODZEŃSTWO, ROK URODZENIA 

Imię: Rok urodzenia: 

  

  

  

  

  

 

4. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH* (niewłaściwie skreśl) 

 

 MATKA/ PRAWNY OPIEKUN OJCIEC /PRAWNY OPIEKUN 

NAZWISKO   

IMIĘ   

ROK URODZENIA   

ADRES 

 

 

  

MIEJSCE PRACY 

 
  

CZAS PRACY   

KONTAKY 

TELEFONICZNY 
  

Adres e-mail:   



 

5. INFORMACJE DODATKOWE    ( proszę wpisać x w odpowiedniej kratce) 

W przypadku dziecka  niepełnosprawnego należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub innej posiadanej opinii. 

 

 TAK NIE 

Rodzina niepełna   

Rodzina zastępcza   

Dziecko posiada opinię o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

Dziecko cierpi na schorzenia przewlekłe (jeśli tak, to jakie?:  

 

 

  

Alergie potwierdzone przez lekarza (należy dołączyć zaświadczenie 

lekarskie)  

 

  

Inne uwagi o dziecku:  

 

 

  

 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO : 

- przestrzegania postanowień statutu szkoły 

- podawania do wiadomości placówki zmian dotyczących kontaktów adresowych i  telefonicznych 

- przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę pełnoletnią  zgłoszoną 

nauczycielowi na piśmie (zał. nr 1) 

- przyprowadzania do szkoły zdrowego dziecka, 

- uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

Pouczenia: 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego oświadczamy, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przyjmujemy do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku. 

Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody  (niepotrzebne skreślić) na przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej karcie, w 

systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w PSP w Klwatce Królewskiej, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. ). 

Ponadto przyjmujemy do wiadomości, że  

- administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej, Klwatka Królewska 31, 26-634 Gózd; 

- powyższe dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego;  

- w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, w celu sprawnego realizowania zadań szkoły przysługuje nam prawo do dostępu danych treści 

naszych osobowych i poprawiania ich. 

 

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

(podpis matki/prawnego opiekuna)                                                                    (podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

 

Klwatka Królewska, dnia ……………………………………………………………………………… 

 

 


