
Karta zgłoszenia dziecka 
do Szkoły Podstawowej w Stawnicy 

Stawnica 11, 77-400 Złotów 

prowadzonej przez Stowarzyszenie dla rozwoju wsi Stawnica 

„Blisko Siebie” 

 
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy ___________________ Szkoły Podstawowej w Stawnicy, 

          (wpisać klasę) 

Stawnica 11, 77-400 Złotów.  

 

  Dane osobowe dziecka:  

  Imię     Drugie imię    Nazwisko  

 

  

  PESEL  

           

  Data urodzenia          Miejsce urodzenia  

            

    D  D         M  M        R   R   R   R  

  Adres zamieszkania dziecka:  

  Miejscowość                      nr domu         nr lokalu  

     

 

  Kod                Poczta  

  -      

 

  Województwo             Powiat        Gmina  

     

 

  Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania:  

  Miejscowość                      nr domu       nr lokalu  

     

  Kod               Poczta  

  -      

  Województwo             Powiat        Gmina  

     

  Dane rodziców/opiekunów:  

  Imię matki             Nazwisko matki     Telefon matki  

     

  Miejscowość               nr domu       nr lokalu      telefon stacjonarny 

       

  Kod               Poczta 

  -      

 

   



  Imię ojca             Nazwisko ojca     Telefon ojca  

     

  Miejscowość               nr domu       nr lokalu      telefon stacjonarny 

       

  Kod               Poczta 

  -      

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka:  
 (wpisać znak X w odpowiednich kratkach) 

 

 dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego 

 dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych 

 dziecko w rodzinie zastępczej 

 dziecko rodziców pracujących 

 matka pracuje 

 ojciec pracuje 

 orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego) 

 rodzina wielodzietna (co najmniej troje dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym, 

tj. do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży) 

 rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki 

 

Odległość do szkoły: 
(wpisać znak X w odpowiednich kratkach) 
 

 z obwodu szkoły 

 spoza gminy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLI 

 

 

Podstawą gromadzenia przetwarzania danych jest art. 150 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.                  

z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                             

o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r.) 

 

  Podpisy rodziców/opiekunów: 

 

 

 

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

     (miejscowość, data)     (matki )    (ojca) 


