
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Istebnej – rok szkolny 2023/2024 

(wypełnić drukiem) 

 
1. Dane dziecka: 

Imię/imiona: 

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

Nazwisko: 

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

PESEL1 

           

 
Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

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

(dzień) (miesiąc słownie) (rok) 

 
2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki: 

……………………………………………………………. 

Nr telefonu:............................... Adres poczty elektronicznej:............................................. 

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna:.............................................................................… 

Nr telefonu:............................... Adres poczty elektronicznej:.............................................. 

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i rodziców/prawnych opiekunów 

Adres zamieszkania dziecka:................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania matki / prawnej opiekunki: 

……………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna: 

………………………………………………….. 

 

4. Moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego2 

1 TAK 

2 NIE 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

1  W przypadku braku numeru PESEL, należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 
2  Do karty zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na I etap edukacyjny, 

a w przypadku, gdy orzeczenie na I etap edukacyjny nie zostało jeszcze wydane, należy dołączyć kserokopię 

dotychczasowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 



W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi we wniosku uznane 

przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym 

dziecka (jeśli istnieje taka potrzeba proszę wypisać poniżej): 

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

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

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

……… 

 

Dane osobowe podane we wniosku oraz w dołączonych do niego załącznikach zostaną 

wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją obowiązku ustawowego – 

obowiązku szkolnego, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). W tym zakresie wnioskodawca wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 160 Ustawy Prawo 

oświatowe. Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści 

danych w nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) administratorem danych 

osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznej szkoły, do którego wniosek został 

złożony. 

Obowiązek informacyjny 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii 

Konopnickiej, z siedzibą w Istebnej nr 30 

2. Dane osobowe w zakresie zawartym w niniejszym formularzu będą przetwarzane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją obowiązku ustawowego – obowiązku 

szkolnego. 

3. Obowiązek podania danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa i wynika z 

przepisów Ustawy Prawo oświatowe. 

4. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna: 

• w sekretariacie szkoły. 

 

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

(miejscowość, data) (podpisy wnioskodawców) 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE RELIGII 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r. (Dz. U. z 2017, 

Poz. 1147 z póź.zm.) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach niniejszym: 

 

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka 

 

… ................................................................................................................................ , 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii……………………………………… 

(podać wyznanie) 

 

Niniejsza deklaracja obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 

w Istebnej. 

 
 

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

(miejscowość i data) 

Podpis MATKI / prawnego opiekuna.................................................... 

 

Podpis OJCA / prawnego opiekuna...................................................... 
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