
 1 

Załącznik nr 3 
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ!                                             

Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.      

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE 

w roku szkolnym 2016/2017 
SPOZA REJONU 

 
Termin pobierania i składania zgłoszenia: od 10 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. 

Miejsce składania: sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie 

Wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017.  

Uwaga! Kartę należy wypełnić pismem drukowanym  

 

INFORMACJE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Data urodzenia  

Numer PESEL  

Miejsce urodzenia (miejscowość - 
województwo) 

 

Adres zameldowania stałego  

Adres zameldowania tymczasowego  

Adres zamieszkania  

Nazwa i adres przedszkola, w którym 
dziecko korzystało z wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny (dotyczy 
dzieci 6-letnich)1 

 

  DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  
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Adres poczty elektronicznej  

Numer telefonu  

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numer telefonu  

DEKLARACJE   

Nauka religii lub etyki 
 □ religia 
 □ etyka 

Nauka języka kaszubskiego  
(deklaracja na cały cykl nauki) 

□ TAK 
□ NIE 

Wychowanie do życia w rodzinie 
□ TAK 
□ NIE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy 
□ TAK 
□ NIE 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku 
dziecka w publikacjach papierowych  
i elektronicznych, w tym internetowych, 
związanych z życiem szkoły 

□ TAK 

□ NIE 

Wyrażam zgodę na umieszczenie numeru 
PESEL dziecka oraz numerów telefonów do 
rodziców (opiekunów prawnych dziecka) w 
dzienniku lekcyjnym  

□ TAK 

□ NIE 

 
 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (SAMORZĄDOWE) 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria zgodne z Uchwałą Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia 22 lutego 2016 r. 

1. 
Kandydat uczęszczał do Gminnego Przedszkola (oddział „0”) w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Smołdzinie 
 

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.  

3. Rodzice kandydata są zatrudnieni na terenie Gminy Smołdzino.  

4. 

Krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują na terenie Gminy 

Smołdzino. 
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INFORMACJA  
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 
2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:  

 administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Smołdzinie z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 48,  

 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane 
wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem 
szkoły, PESEL dziecka będzie wykorzystywany do sprawdzianów,  

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,  

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich uzupełniania, czy sprostowania w razie 
stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, 

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym 
powyżej.  

 
Regulamin rekrutacji dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej: smoldzino.edu.pl 

 

 
 

.................................................                            ..............................................................................  
                      data                                                                                              podpis MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO  
 
   

                                                                                   ..............................................................................  
                                                                                                                              podpis OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Jeżeli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola niezbędne jest załączenie do wniosku opinii z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 


