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Załącznik nr 1 

Zgłoszenie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2018/2019 
(dotyczy dzieci z obwodu SP-1) 

 

Proszę o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika            
w Błoniu dziecka …………………………………………………………………………… 

 

Dane osobowe dziecka i rodziców 
 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  

Miejsce urodzenia dziecka 
 

 

PESEL dziecka                                                  
 

 

 
Imiona i nazwiska rodziców 
dziecka 

Matki  

Ojca  

 
 
Adres miejsca zamieszkania  
dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
 
Adres miejsca zameldowania 
dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
Adres miejsca zamieszkania  
matki 

Miejscowość   

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
Adres miejsca zamieszkania  
ojca 

Miejscowość   

Ulica  

Numer domu/numer 
mieszkania 

 

 
Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów rodziców 
dziecka 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektron.  

 
Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektron.  

Nr telefonu do innej osoby 
upoważnionej przez rodziców 

Imię i  
nazwisk

o 
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INNE INFORMACJE O DZIECKU:  

 
 

1. Czy dziecko posiada (prośba  o podkreślenie): 
 

 orzeczenie o niepełnosprawności         tak / nie 

 opinię psychologiczno-pedagogiczną   tak / nie 

 opinię o wczesnym wspomaganiu        tak / nie 
            
          Jeśli tak, należy załączyć kopię w/w dokumentów. 
 

2. Inne uwagi rodziców (prawnych opiekunów): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczamy, że przedłożone w niniejszej karcie informacje są zgodne  ze stanem 
faktycznym. 
 Wyrażamy  zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 
• danych osobowych mojego dziecka oraz  naszych, jako rodziców (opiekunów prawnych) 
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu, ul. Poniatowskiego 19 
w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą  
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) 
oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 
414) i Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych 
szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054). 
 
 
 
 
 
 
................................................                                      .................................................... 
      miejscowość, data                                                           podpis rodziców  
     
 
             
 
 


