
 

         Korniaktów Północny, dnia ………….. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

do oddziału przedszkolnego  

w  Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym 

w roku szkolnym 2021/2022 

I. DANE DZIECKA  

 

1. Nazwisko dziecka ………….………………………………………………………...… …................... 

2. Pierwsze imię dziecka ………………………………………………………………..…........................  

3. Drugie imię dziecka ………………………………………………………………….… …................... 

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

5. Miejsce urodzenia …………………………………woj. ……………...………………. …................... 

6. PESEL ………………………………………………………………………………….. …................... 

7. Adres zameldowania (stały/czasowy)*………………………………………………… …..................... 

  

8. Adres zamieszkania dziecka: ………………...…………………………………………........................  

  

9. Szkoła obwodowa dziecka……………………………………………………………… ….................. 

 

10. Dziecko posiada (w przypadku posiadania - dokumenty należy dołączyć do wniosku)  

 a) orzeczenie o niepełnosprawności – tak / nie *,  

 b) orzeczenie o kształceniu specjalnym - tak /nie *  

11. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły: ……………………………….......................   

12. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola (tak/nie)*, nazwa placówki  

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

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

……………………………………………………………………………………………………........ 
----------------------------  
* niepotrzebne skreślić  

13. Inne ważne informacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, 

alergie, diety, zalecenia lekarskie, specjalne wymagania,itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



II. 1.DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW *  

MATKA / PRAWNA OPIEKUNKA *  OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN *  

1. Imię i nazwisko  

 

1. Imię i nazwisko  

 

 

 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*  

 

 

 

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*  

 

 

3. Adres zamieszkania  

 

 

 

3. Adres zamieszkania  

4. Adres do korespondencji  

 

 

4. Adres do korespondencji  

5. Telefon kontaktowy , adres e-mail 

 

 

 

4. Telefon kontaktowy , adres e-mail 

 

 

  
  

  

  

  

  

2.RODZEŃSTWO (proszę podać imię, nazwisko, i rok urodzenia): 

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

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

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

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

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

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

 

III. NAUKA RELIGII  

 

Wyrażam życzenie, aby moje dziecko uczestniczyło/nie uczestniczyło * w zajęciach religii. 
 

* właściwe podkreślić 

Oświadczamy, że przedłożone informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego, edukacyjnych oraz celów związanych z realizacją przez szkołę zadań statutowych, zgodnie z art. 23 

ust.1 i 2 oraz art. 24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 

późn.zm.) 

 

 

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

        czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 


