
ZGŁOSZENIE DZIECKA  

do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej  

Rok szkolny 2018/2019 (dzieci z obwodu szkoły) 
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DANE DZIECKA 

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  .......................................................................................................  

2. Data  i miejsce urodzenia kandydata  .....................................................................................................  

3. PESEL kandydata  

 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

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

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) kandydata  ...................................................................  

5. Adres zameldowania ..............................................................................................................................  

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

6. Adres zamieszkania  ...............................................................................................................................  

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

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

1. Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej kandydata  ...........................................................................  

2. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego kandydata  ............................................................................  

3. Adres zamieszkania Rodziców (opiekunów) i kandydata  .....................................................................  

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

4. Adres poczty elektronicznej i numer telefonów rodziców/opiekunów  kandydata: 

Matki 

(opiekunki) 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

(opiekuna) 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

Do zgłoszenia dołączono dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie, opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie - 

jeśli tak proszę wymienić jakie:  ................................................................................................................  

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

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

Jeśli dziecko posiada powyższe dokumenty proszę o dołączenie kserokopii. 

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

(miejscowość, data)  
 

1. ..................................................................  

2. ..................................................................  

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)  

 

           



OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA 

 

Jednocześnie informuję, że:  

 Szkołą obwodową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  

w Leśnej; 

 Moje dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018: TAK/NIE*  

 Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019: TAK/NIE* 

 Oświadczam,  że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem 

świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 

poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.). 
 

Pouczenie  

Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców (opiekunów) jest Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej ul. Świętego Michała Archanioła 140, 34-300 Żywiec. 

 

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

 

(miejscowość, data)  
 

1. ................................................................  

2. ................................................................  

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU NA LEKCJE RELIGII / ETYKI 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  

i szkołach (Dz. U. z 2014 r.478 ze zm.) 

Imię i nazwisko ucznia _________________________________________ Klasa ________________ 

Oświadczam, syn/córka* podczas nauki w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Leśnej będzie uczestniczyć w zajęciach religii rzymsko-katolickiej/etyki*. 

*
 niewłaściwe skreślić

 

 

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

(miejscowość, data)  

 

1. .....................................................  

2. .....................................................  
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 


