
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do klasy ………… Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Konarach 

 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……… Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Konarach.  

 

1. Dane osobowe dziecka: 

 

PESEL:……………………………………… 

 

Imię: ………………… Drugie imię: …………….. …    Nazwisko: …………………………… 

 

Data urodzenia: ……………..      Miejsce urodzenia: ……………….   województwo:………….. 

 

2. Adres zameldowania dziecka:  

Ulica/Miejscowość :………………………………  Nr domu/ Nr lokalu: ………………………… 

Kod pocztowy: ……………  Miejscowość: ………………………  województwo………………. 

 

3. Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania: 

Ulica/ Miejscowość:…………………………………………  Nr domu/ Nr lokalu: ………………… 

Kod pocztowy: ……………  Miejscowość: ………………………  województwo………………. 

 

4. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

 Matka/prawna opiekunka: 

Imię i nazwisko:……………………………………….  

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………… 

Nr tel. kontaktowego: ………………………………… 

 Ojciec/opiekun prawny: 

Imię i nazwisko: ……………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………. 

Nr tel. kontaktowego:……………………………………… 

 

 



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach 

5. Inne informacje: 

Nazwa i adres szkoły rejonowej (dotyczy dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej w Konarach): 

 

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

 

Placówka, w której dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego: 

 

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

 

Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii? …………  (proszę wpisać: tak/nie) 

 

Dodatkowe informacje o dziecku/rodzinie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie 

dziecka w szkole (np. stan zdrowia, indywidualne potrzeby/ograniczenia, potrzeby 

specjalne):……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Oświadczenia: 

 

1. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 

2. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły podstawowej może żądać 
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Karcie zapisu 
dziecka. 

 
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze  zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu dziecka 
zawartych w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w rekrutacji  
i przyjęciu do szkoły oraz podczas działalności dydaktyczno-opiekuńczo - 
wychowawczej szkoły.  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Konarach.  Mam świadomość przysługującego mi prawa 
wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.    
 

Podpisy:  
 
Matki/opiekunki prawnej………………              Ojca/opiekuna prawnego ……….…… 


