
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie1 

Dane osobowe kandydata i rodziców 2 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data 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 

Matki  

Ojca  

5. 
Adres zamieszkania Rodziców i 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu / numer 

mieszkania 
 

6. 

Adres poczty 

elektronicznej i numery 

telefonów rodziców 

kandydata o ile je 

posiadają 

Matki 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 Informacje o dziecku:                        / Proszę uzupełnić oraz wpisać znak X przy właściwej odpowiedzi / 

                
1. Dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne:  

 

     w Przedszkolu ………………………………………………… …… nr ….......    w …………………………………………………………….…… . 

                                                 nazwa przedszkola                                                                    nazwa miejscowości 

 

     w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr …………w  ……………………………………… . 
                                                                                                                                                                   nazwa miejscowości 

 

 

2. Wcześniej dziecko uczęszczało do przedszkola?    

       TAK       Ile lat? .........................          NIE     

3. W okresie przedszkolnym dziecko było diagnozowane przez:  
 psychologa  TAK  NIE  

 logopedę   TAK  NIE  

 innego specjalistę      TAK  NIE       jakiego? ………………………………. 



Z  uwagi na 
.................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................

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

4. Dziecko posiada opinię, orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej   

    specjalistycznej: 

           TAK         jakiej?..................................         NIE     

5. Dziecko wychowuje się w rodzinie: 

          pełnej         niepełnej     zrekonstruowanej   

6. Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (min. 3 dzieci). 

           TAK     ilość dzieci w rodzinie…………       NIE   ilość dzieci w rodzinie………… 

7. Rodzeństwo dziecka uczęszcza aktualnie do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej                       
w Ostródzie.  

     TAK   do klasy  …………….       NIE  

8. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: 

     TAK         NIE  

9. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą: 

     TAK         NIE  

10. Stan zdrowia dziecka (wady rozwojowe np.: wzroku, słuchu, narządu ruchu itp., choroby   

      przewlekłe): 

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

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

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

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

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

 

11. Z czym dziecko ma lub może mieć problemy zdaniem rodziców ?  
       ( problemy w kontaktach społecznych, nadpobudliwość, nerwowość, nieśmiałość, zachowania lękowe, agresywne itp.)  

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

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

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

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

 

12. Czy zdaniem Pani/Pana dziecko jest w jakimś kierunku uzdolnione?  

       TAK         NIE  

Jakie przejawia uzdolnienia? 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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



13. Inne uwagi i spostrzeżenia przydatne do pracy z dzieckiem 
 (zainteresowania, pasje, predyspozycje,  mocne strony, umiejętność współpracy z dorosłymi – słucha poleceń, kończy pracę itp.) 

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

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

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

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

****************************************************************************************************************

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.2  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla 

potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 ...............................................................
 (czytelny podpis rodzica (opiekuna) kandydata) 

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

(data) 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z przyjmowaniem szkoły 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, 

do której zgłoszenie zostało złożone. 

__________ 

1 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. 

2 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - 

kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

Do Karty Zgłoszenia Dziecka dołączam: 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

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

Ostróda, dn. ………………….r.                             
                                                                                                                Podpis rodziców / prawnych opiekunów  

 

 


