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ZGŁOSZENIE DZIECKA  do klasy ………………. 
W Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Słodkowie na rok szkolny 2022/2023 

 
1. Nazwisko i imiona …………………………..……………………………..……………….. 

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

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

 
4. Adres                                    zamieszkania    /         zameldowania 
 
Kod pocztowy:   ………………………… /………………….……………. 

Miejscowość/Województwo:  ………………………… /………………………………… 

Ulica:    ………………………… /…………………………………. 

Nr telefonu: ……………………………adres e-mail …….………………….…………………. 

5. Poprzednia szkoła (przedszkole): …………………………………………………………… 
 

6. Czy kandydat jest z innego obwodu szkolnego? 
Jeśli tak, to z jakiego?       

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

7.  Uczeń mieszka  
 
8. W jaki sposób kandydat będzie dostawał się do szkoły: 
 

   

9. Przybliżona odległość do szkoły w kilometrach: ………………………………………. 
10. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów kandydata:   
 

matki/opiekuna ………………………………     ojca/opiekuna …………………………… 
11. Zawód rodziców/opiekunów kandydata:   
 

matki/opiekuna ……………………………….     ojca/opiekuna ………………………… 
12. Miejsce pracy rodziców/opiekunów i/lub kontakt telefoniczny: 

matki/opiekuna: …..………………………………………………………………………….. 
 
ojca/opiekuna: ……………………………………………………………………………….. 

13. Zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia ……………………………………………….. 
14. Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii (właściwe zakreślić) TAK NIE 
15.  Dziecko będzie zgłoszone do świetlicy szkolnej (właściwe zakreślić) TAK NIE 

Informacje dodatkowe o dziecku 
1. Opinia poradni, orzeczenie poradni, informacje o specyficznych trudnościach dziecka, orzeczenia o 

niepełnosprawności z powodu przewlekłej choroby – jeżeli dziecko takie posiada. 

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

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Administratora strony internetowej www.zspslodkow.com wizerunku mojego dziecka, 
utrwalonego w pracy konkursowej, podczas zabaw, zajęć i uroczystości szkolnych (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym zgłoszeniu  są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości  
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w systemach informatycznych w celu 
przeprowadzenia procedury związanej z przyjęciem  oraz w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w ZSP w Słodkowie . 
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ) ze zmianami.  
 

        …………………………………………… 
         podpis rodzica/opiekuna 

 Tak                          Nie 

 z rodzicami  ……………………………………………. 

 pieszo  komunikacja miejska  ………………………………………………. 
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