
KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY …………….. 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOŁONCE 
 
 

 
Proszę o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym .............../................ 

 

I. DANE DZIECKA 

 
Nazwisko …………………...............................…….......….. imię ……………….....……………… 

 
PESEL    

 

Data urodzenia …………………………………………. 

 
Miejsce urodzenia ……………………........…….............. Województwo ……………………........... 

 
Adres zameldowania: 

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

kod pocztowy, miejscowość 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon domowy 

 

 

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż zameldowania): 

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

kod pocztowy, miejscowość 

 

………………………………………………………………………..……………………………………………. 
ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon domowy 

 

 

 

II. DANE RODZICÓW (prawnych opiekunów): 

 
1. Ojca/opiekuna prawnego 

 
…………………………………………………….. ………………………………………………….. 
imię i nazwisko tel. kontaktowy 

 

…………………………………………………..  
adres mail  

 

Adres zamieszkania ( jeśli inny niż dziecka) ……………………………………………………………………… 

kod pocztowy, miejscowość 

 

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

 
 

2. Matki/opiekuna prawnego 

 
ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon domowy 

 

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

imię i nazwisko tel. kontaktowy 

 

 

…………………………………………………..  
adres mail  

 
 



Adres zamieszkania ( jeśli inny niż dziecka) …………………………………………………………………… 

kod pocztowy, miejscowość 

 

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

ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon domowy 

 

 

 

 

 

 

III. INNE INFORMACJE 

 

 
MIEJSCE UKOŃCZENIA KLASY „O”/innej 

 

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

nazwa szkoły / przedszkola 

 

………........................................................................................................................................ ............................. 
adres, województwo 

 

 

 

 

Dziecko będzie korzystać: 

 

□ ze świetlicy szkolnej .................................................. tak/nie 

 
OŚWIADCZENIE 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. Podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym; 

2. Akceptuję Statut Szkoły oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnego z jego 

ustaleniami: 

 

 

 
Data: ................................. Podpis rodziców: ................................................................ 



Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu 

dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1000) - RODO oraz Ustawą - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383). 

 

 

Data: ................................. Podpis rodziców: ................................................................ 

 

Informacja medyczna rodziców/opiekunów o dziecku: 

(informacje objęte tajemnicą medyczną, do użytku w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i 

pomocy przedlekarskiej w szkole) 

Imię i nazwisko ucznia ..................................................................................................................... 

 
Kl..................................... 

 
PESEL ucznia …………………........................................... 

 
Adres zamieszkania ......................................................................................................................... 

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

 
Adres zameldowania ........................................................................................................................ 

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

 
Adres przychodni ............................................................................................................................. 

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

 
Imię i nazwisko lekarza rodzinnego dziecka: …………......................................................................... 

 
Czy dziecko jest leczone w poradni specjalistycznej: tak/nie 

 
Jakiej ................................................................................................................................................ 

 
Czy dziecko jest uczulone na leki: tak/nie 

 
Jakie ................................................................................................................................................. 

 
Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki: tak/nie 

 
Jakie ................................................................................................................................................. 


