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ZAŁĄCZNIK 2 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.) – informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny - są zebrane 

w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane mogą byd udostępniane 

wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych  

o dziecku i jego rodzinie wyrażamy zgodę.   Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.  Przy składaniu karty dyrektor 

szkoły, może prosid o przedłożenie dokumentu stwierdzającego datę urodzenia dziecka, nr PESEL, dokument tożsamości rodzica. 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I 

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOJEWIE 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA  

Imiona i nazwisko   

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania   

Adres zameldowania    

 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

Imię  
  

Nazwisko 
  

Adres zamieszkania 

Kod   

Miejscowość   

Ulica   

Numer domu   

Numer mieszkania   

Telefon kontaktowy   

e-mail   

http://bip.men.gov.pl/akty_pr_1997-2006/rozp_144.php
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III. DANE DOTYCZĄCE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA  

Z PLACÓWKI LUB AUTOBUSU SZKOLNEGO: 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Telefon kontaktowy 

   

   

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  

od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.         

                                                              

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

                    podpisy rodziców 

 

IV. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU POZWALAJĄCE ZAPEWNIĆ 

MU POMOC I BEZPIECZENSTWO, O KTÓRYCH POWINNA WIEDZIEĆ SZKOŁA 

/Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?/ Czy jest 

alergikiem? Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? (cukrzyca, astma, inne, o których 

powinno wiedzieć przedszkole)? Inne./ 

 

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

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

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

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

         (miejscowość, data)                                                                   (podpisy rodziców) 

 

Do wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy należy dołączyć zaświadczenie o  ukończeniu przez dziecko 

rocznego przygotowania przedszkolnego ( dotyczy dzieci, które to przygotowanie odbyły  

w oddziale przedszkolnym poza Szkołą Podstawową w Nojewie). 

 

 

 


