
                                                                                                                                               

 
                                                                                                   Szkoła Podstawowa           

                                                                                             im. Stefana Żeromskiego 

                                                                                                                                                                                                   w Brynicy 
                                                                                                                                                                           Brynica 144 A  

                                                                                                                                                                         26-065 Piekoszów  

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA  DZIECKA 

DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  

W BRYNICY  
 

Potwierdzam, że moje dziecko     ……….…………….. ................................................................... 
                                        imię i nazwisko dziecka 

  

urodzone ............................. w ..........................................  zam. ………….............................................. 
                       data urodzenia                             miejscowość                                      adres zamieszkania 

 

będzie uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej.   

 

Oświadczam, że dziecko w roku szkolnym 2017/2018 było objęte wychowaniem przedszkolnym                        

i uczęszczało do oddziału przedszkolnego w ………………………….…….……. . 

 

 

…………………………………………. 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

1.Imiona i nazwisko ucznia: 

 
.............................................       .............................................    .................................................. 

                            pierwsze imię                             drugie imię                             nazwisko 

 

2. PESEL ucznia 

 

3. Płeć ucznia:  

 

4. Data urodzenia (r-m-d): 

 

Miejsce urodzenia ucznia: .......................................          ............................................. 
                                                   miejscowość                                          województwo 

 

5. Adres zameldowania: 

.....................................       .......     ..................    ................................... ………………………………... 
       miejscowość         nr domu        kod pocztowy                             gmina                      województwo 

                     

6. Adres zamieszkania ( podać tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres zameldowania): 

 .....................................       .......     ..................    ...................................  ……………………………... 
       miejscowość          nr domu        kod pocztowy                     gmina                               województwo 

 

7. Telefon kontaktowy z rodzicami (lub prawnymi opiekunami):   

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

       matka/ prawny opiekun                                                             ojciec/prawny opiekun 

 

 

 

 

 

            

 Kobieta  Mężczyzna 

    -   -   



                                                                                                                                               

8. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów kandydata:   

matki/opiekuna ………..…..…..……….…………     ojca/opiekuna …....……....……..……….. 

9. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów (podać w przypadku, kiedy jest on inny niż dziecka): 

matki/opiekuna: ……………………………….........………….....…..............………………………….. 

 

ojca/opiekuna:……………………………………………...........................................………………….. 

 

INFORMACJE DODATKOWE  

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)  

□ Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego  

□ Dziecko w rodzinie zastępczej  

Odległość do szkoły (wpisać znak x w odpowiedniej kratce)  

□ z obwodu    □ spoza obwodu   odległość …………………… km.  

  

INFORMACJE DODATKOWE  

 Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  

      i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz  

      organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywa     

      się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  

      poz. 926 z późniejszymi zmianami).  

□ Tak □ Nie  

 Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie  

      internetowej promującej placówkę.  

□ Tak □ Nie  

 Deklaruję, że mój syn/córka  

 □ będzie □ nie będzie uczęszczał/a na lekcje religii.  

  

  

 

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

             (podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  

 

 


