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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY 

 

Proszę o przyjęcie mojej córki/syna do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Leonarda da Vinci w  

Książenicach w roku szkolnym …………………………........................do klasy ………………………………………. 

 

DANE KANDYDATA 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia ………………………………………………………… PESEL:……………………………………………………….. 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Narodowość: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Przynależność do obwodu szkolnego: ………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły, do której dziecko obecnie uczęszcza (w przypadku kandydatów uczęszczających 

już do szkoły):  

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

W jakich językach dziecko komunikuje się? 

1. ……………………………………………………………………….  (język ojczysty) 



2 
 

 

2. ………………………………………………………………………. 

 

INNE INFORMACJE O KANDYDACIE 

Czy dziecko jest alergikiem? 

1. Tak 

2. Nie 

3. Jeżeli tak, na co jest uczulone? ……………………………………………………………………………………………… 

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

Czy dziecko cierpi na przewlekłą chorobę? 

1. Tak 

2. Nie 

Czy dziecko przyjmuje leki na stałe? 

1. Tak 

2. Nie 

Czy dziecko ma rodzeństwo w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Leonarda da Vinci lub w 

Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Wesoły Autobus”? 

3. Tak 

4. Nie 

 

 

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 Matka Ojciec 
 

Imię i nazwisko  
 

 

Adres zameldowania  
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Adres do korespondencji  
 

 

Telefon kontaktowy  
 

 

Adres email  
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PYTANIA DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

1. Dlaczego wybieracie Państwo naszą szkołę, jakie macie wobec niej oczekiwania? 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Skąd dowiedzieliście się Państwo o naszej szkole?  

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

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do niezwłocznego, nie dłuższego niż 7 dni, pisemnego poinformowania o 

każdej zmianie powyższych danych, zwłaszcza danych adresowych i telefonicznych. Jeżeli 

informacja taka nie zostanie przekazana uznaje się, że ewentualna przesyłka została 

doręczona. 

2. Znane są mi i zrozumiałe akty szkoły zwłaszcza Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 

Leonarda da Vinci oraz Regulamin Rekrutacji i Płatności. Jednocześnie oświadczam, że 

akceptuję bez zastrzeżeń i przyjmuję wszelkie wynikające z nich zobowiązania, zwłaszcza 

dotyczące płatności. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zmianami o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.833) znany jest mi administrator danych oraz jego siedziba i 

przysługujące mi prawo do wglądu w dane oraz prawo do ich poprawiania i usuwania, jak 

również wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w tym w celach administracyjnych szkoły. 

4. Oświadczam, że wszystkie dane i informacje wypełnione przeze mnie w Karcie są zgodne z 

prawdą. 

5. Wiadomo mi, że niniejszy wniosek nie stanowi podstaw do dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń o przyjęcie zgłaszanego Kandydata do Szkoły. 

 

Data zgłoszenia      Podpis Rodziców (Opiekunów Prawnych) 

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

       ………………………………………………………………. 


