
WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W CIEPIELOWIE 

 

   
Nazwisko                                                                      Imię (imiona) 

PESEL ucznia 

           

 
Data urodzenia   ..................................   Miejsce urodzenia .................................. 

 

Adres zamieszkania ................................................. Tel. ....................................... 

 

 Imię Nazwisko Zawód wykonywany Adres /tel. 
MATKA  

 

   

OJCIEC  

 

   

 

DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA: 

 
Dziecko rodzica samotnie wychowującego TAK NIE 

Dziecko rodziców, wobec których orzeczono 

znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 

TAK NIE 

Dziecko w rodzinie zastępczej TAK NIE 

Dziecko z opinią lub orzeczeniem poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 

TAK NIE 

Rodzeństwo TAK NIE 

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka, o których powinni wiedzieć 

nauczyciele: 

- choroba przewlekła .......................................................................................... 

- wady rozwojowe  ............................................................................................. 

- alergia        ........................................................................................................ 

- dieta  ................................................................................................................. 

- przeciwwskazania  ........................................................................................... 

- inne ................................................................................................................... 

 

Uzdolnienia dziecka: .................................................................................................................. 

 

Zainteresowania: ........................................................................................................................ 

 

Zaobserwowane trudności: ....................................................................................................... 
 

 

Deklaracja rodziców (opiekunów) 



 
 

Oświadczam, że moje dziecko ....................................................................................................... 

                                                               (imię i nazwisko) 

będzie uczęszczało do Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, które są niezbędne do procesu 

rekrutacji i w trakcie trwania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego 

w Ciepielowie (zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz. 883) 
 

 

Ciepielów, dnia ......................              ......................................                                ................ ......................... 

                                                               podpis matki                                                     podpis ojca 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach i zawodach sportowych szkolnych  

i pozaszkolnych. 
 

 

 

Ciepielów, dnia ......................              ......................................                                ... ...................................... 

                                                               podpis matki                                                     podpis ojca 

 
 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć oraz podstawowych danych 

osobowych umieszczonych  na gazetkach  w placówce, w prasie i  na stronie internetowej placówki 

lub gminy:      TAK             NIE 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko ............................................................. będzie uczestniczyło 

w lekcjach religii w całym okresie pobierania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie. 

Podstawa prawna: art. 12 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 

 
 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu Karnego) oświadczam, że podane 

wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

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

                                                                                      (data i podpis rodziców lub opiekunów dziecka) 

 

 

 

 


