
Załącznik nr 1 

 

Data wpływu: …………………………                                                      Nr zgłoszenia     

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 31 
 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Kielcach 

 

Proszę o przyjęcie mojej córki /syna do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza     
w Kielcach 

 Dane osobowe ucznia: 
Imię Drugie imię Nazwisko 

     

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

           

Data urodzenia(rok, m-c, dzień) Miejsce urodzenia 

            

Adres zameldowania ucznia i rodzica/prawnego opiekuna: 

Ulica nr domu                    nr lokalu 

 

Kod                                                                 Miejscowość 

        

Województwo                                                Powiat                                                    Gmina 

 

 

Adres zamieszkania ucznia i rodzica/prawnego opiekuna, jeśli jest inny niż adres zameldowania: 
Ulica nr domu                    nr lokalu 

 

Kod                                                                 Miejscowość 

        

Województwo                                                Powiat                                                    Gmina 

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym dziecka itp.): 

 

 

 

Dane przedszkola, do którego uczęszczało dziecko: 
Pełna nazwa przedszkola: 

 

Ulica                                                                              nr 

   

Kod                                                                 Miejscowość 

        

     

     

     

     



* niepotrzebne skreślić 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 
 

 

 

3. Pobyt dziecka w placówce: 
1) Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej? TAK / NIE* 

2) Jeśli tak, to godziny pobytu dziecka w świetlicy od ......................................do ...............................  

3) Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia (obiadów)? TAK / NIE* 

4. Oświadczenie: 

1) Oświadczam, że  wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej  

z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego: "§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu sadowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3. 

2) Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku  dla celów związanych z przyjęciem dziecka do klasy 

I  w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych w Szkole 

Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.H.Sienkiewicza w Kielcach, 25-750 Kielce, ul Krzemionkowa 1 jest Dyrektor 

Szkoły oraz mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaje dobrowolnie. 

 
Kielce, dnia ……………………………….. 
 
 
      ……………………………    ….........................................

(czytelny podpis matki/opiekuna) (czytelny podpis ojca/opiekuna) 

Dane matki/opiekunki prawnej: 

Imię Nazwisko 

   

Numer telefonu   Adres poczty elektronicznej 

   

 

Dane ojca/opiekuna prawnego: 

Imię Nazwisko 

   

Numer telefonu   Adres poczty elektronicznej 

   

 


