
..........................................................     ............................................. 
                  (miejscowość, data) 

.......................................................... 
(imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

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

 

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

                             (adres)               

 

        Dyrektor Zespołu Szkół 

         im. Jana Pawła II 

                                                                   Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  

                                        w Zimnowodzie 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka z innego obwodu szkolnego do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie 

 

Proszę o przyjęcie naszego dziecka zamieszkałego w innym obwodzie szkolnym do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej od roku szkolnego……………./……………… 

I. DANE DZIECKA  

Nazwisko: …………………………………………………………….………………............... 

Imię (imiona):………………………………..……………………………..………………….. 

Data urodzenia:……………………………………………………………..………………..... 

Miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….…............ 

PESEL:……………………………………………………………….…………………............ 

 Adres zameldowania (miejscowość, nr domu, nr mieszkania, ulica):……………………... 

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

Adres zamieszkania (miejscowość, nr domu, nr mieszkania, ulica):……………………… 

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

Szkoła obwodowa:………........................................................................................................... 

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

 



II. DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Nazwisko matki:…………………………………………………………………………......... 

Imię matki:……………………………………………………………………………………... 

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

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

Telefon matki:……………………………………………………………………..................... 

Adres e-mail matki:…………………………………………………………………................. 

 

Nazwisko ojca:……………………………………………………………………………......... 

Imię ojca:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

Telefon ojca:…………………………………….…………………..……………………….... 

Adres e-mail ojca:…………………………………………………………………………….. 

III. KRYTERIA 

Proszę wpisać "X" w odpowiednią rubrykę. 

1. Wielodzietność rodziny dziecka  

2. Niepełnosprawność dziecka  

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców  

4. Niepełnosprawność obojga z rodziców  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

6. Dziecko objęte pieczą zastępczą  

7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

8. Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do klasy …… tej szkoły  

9. Dziecko rodziców pracujących w obwodzie szkoły  



10. Dziecko jednego z rodziców pracujących w obwodzie szkoły  

11. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 
 

 

 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI KARTY ZGŁOSZENIA 
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k oświadczam, że podane powyżej dane 

są zgodne ze stanem faktycznym. „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.1)  

 
1Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 

 

Miejscowość.............................., dnia..................             ………………...……………………. 
                     (podpis matki / prawnego opiekuna) 

 

Miejscowość.............................., dnia..................             ………………...……………………. 
                     (podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 

 

V. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO KARTY ZGŁOSZENIA POTWIERDZAJĄCE 

KRYTERIA. 

 

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,  

2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację\ w przypadku 

ograniczenia władzy rodzicielskiej w tym zakresie dostarczamy kserokopię z ukrytymi 

innymi informacjami mogącymi naruszyć dobro osobiste drugiej strony\.  

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,  

4. Oświadczenie o wielodzietności,  

5. Oświadczenie o miejscu zatrudnienia,  

6. Oświadczenie, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców            

w zapewnieniu mu należytej opieki.  

7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

8. Kserokopia aktu urodzenia. 

9. Zdjęcie legitymacyjne. 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu dla celów rekrutacyjnych oraz kształcenia. 



Administratorem danych jest dyrektor szkoły. Mam świadomość przysługującego mi prawa 

wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.  

Wymagane podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów lub dokument potwierdzający 

ograniczenie władzy rodzicielskiej w zakresie współdecydowania o istotnych sprawach 

dziecka. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej dostarczamy kserokopię z ukrytymi 

innymi informacjami mogącymi naruszyć dobro osobiste drugiej strony.  
 

 

Miejscowość.............................., dnia..................             ………………...……………………. 
                     (podpis matki / prawnego opiekuna) 

 

Miejscowość.............................., dnia..................             ………………...……………………. 
                     (podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 

 


