
                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

DZIECKA SZEŚCIO/ SIEDMIOLETNIEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ  W BUKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
Data przyjęcia karty zgłoszenia: 

                
                   ......................................................................................................................... 
                                   dzień     - miesiąc -  rok 

Zgłaszam dziecko do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej
w Bukowie   

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko  Imię/ imiona  

Data i miejsce 
urodzenia  PESEL:            

Adres miejsca zamieszkania: 
 
 

Dane rodziców/opiekunów* 

Dane  matki/opiekunki* ojca/opiekuna* 

Imię / imiona   

Nazwisko/ nazwiska   

Adres miejsca 
zamieszkania   

Adres poczty 
elektronicznej 

  

Telefon kontaktowy   

Nazwa i adres zakładu 
pracy** 

  

Informacje dodatkowe* 

 
 
 
 

Informacje
o dziecku 

 
 
 
 
 

1. Rodzina wielodzietna *** 
 

Tak * Nie * 

2. Niepełnosprawność dziecko  **** Tak * Nie * 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata **** Tak* Nie * 

 4. 
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata**** Tak Nie * 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata **** Tak * Nie * 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*** Tak * Nie * 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą**** Tak * Nie * 



 
Istotne informacje
o stanie zdrowia

dziecka; 
stosowanej diecie 

 

* niepotrzebne skreślić         

** dołączyć zaświadczenie 

*** oświadczenie rodzica – dokument potwierdzający  
**** należy dołączyć dokument potwierdzający 

 
 

Deklaracje, zobowiązania rodziców 
 
 
Upoważniam do odbioru  ze  szkoły mojego dziecka,  wymienione
obok  osoby (poza rodzicami /opiekunami prawnymi). 
 
Bierzemy  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za
bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego odbioru
przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

 

1...............................................................

2 ..............................................................

3  ..............................................................

4 ..............................................................

5……………………………………………..

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  wycieczkach
organizowanych w   szkole Tak * Nie * 

Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  na  stronie  internetowej  szkoły
i w prasie wizerunku mojego dziecka oraz jego prac. Tak * Nie * 

    Zobowiązuję się do: 

• Przestrzegania postanowień statutu szkoły 
• Uczestniczenia w zebraniach rodziców  
• Przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę, zgłoszoną powyżej, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 
• Zobowiązuje się do  niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, 

danych adresowych 

• Zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania  szkoły o rezygnacji z miejsca w  szkole,  

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne  ze 
stanem faktycznym.  Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu 
przeprowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z art. 6 pkt
1 lit a), e) RODO, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000)                  
o ochronie danych osobowych
 
                                                              
 Bukowo, dnia............................                                                 ………………………………………
                                                                                                  Czytelny  podpis rodziców/opiekunów 

 
Informacja o przyjęciu dziecka:  
  
 


	Informacja o przyjęciu dziecka:

