Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
(zamieszkałego w obwodzie szkoły)

Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Brzostku, ul. Szkolna 13
na rok szkolny 2018/2019

Dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2017/18 do Przedszkola …………………………………………
Dane identyfikacyjne dziecka
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL*
Data urodzenia

dzień

miesiąc

Rok

Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

* w przypadku w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

I. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Ojciec/Opiekun prawny 1

Matka/Opiekun prawny 2

Imię i nazwisko
Miejscowość
zamieszkania
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon
E-mail
kontaktowy*
* o ile posiadają

II. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
1.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w
niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i/lub

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

INFORMACJE DODATKOWE
Informacje o dziecku (proszę wpisać znak x w odpowiednich kratkach)
dziecko w trakcie badania w Poradni PsychologicznoPedagogicznej dziecko posiada opinię Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej dziecko posiada orzeczenie o
niepełnosprawności
dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
dziecko wymaga opieki świetlicowej w godzinach (przypuszczalnie)
...............................................…………………………………..……………………………………

matka pracuje

ojciec pracuje

deklaruję udział dziecka w zajęciach z religii

TAK

NIE

odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi
do 3 km

powyżej 3 km

III. Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu przyjęcia dziecka do
szkoły podstawowej od 1 września 2018 r.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane
podaję dobrowolnie.
W razie zmiany danych zobowiązuję się do zgłoszenia tego w szkole.
……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

Brzostek, .......................................... 2018 r.

…………………………………………………

i/lub

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2)

