
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 
(zamieszkałego w obwodzie szkoły) 

Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Jana Pawła II w Działdowie 

ul. Polna 11 

na rok szkolny 2021/2022 
Podstawa prawna: art. 133 i art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.) 

 

Wypełniając formularz należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi 

do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny                          

(t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1950 ze zm.). 
 

WSZYSTKIE POLA PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 
 

I. Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021 

 

w …………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres szkoły/przedszkola) 

 

II. DANE   IDENTYFIKACYJNE DZIECKA: 

*w przypadku braku numeru PESEL – proszę wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

 

III. DANE   OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH* WRAZ ZE WSKAZANIEM 

MIEJSCA ZAMIESZKANIA: 

* niewłaściwe skreślić 

 

Dane osobowe dziecka 

Imię/imiona  
1 2 

Nazwisko  
 

Data i miejsce urodzenia  

dzień miesiąc rok miejsce 

PESEL *            

Adres zamieszkania 

kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr lokalu 

Adres zameldowania, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr lokalu 

Matka/opiekun prawny* 

imię nazwisko numer telefonu e-mail 

kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr lokalu 

Ojciec/opiekun prawny* 

imię nazwisko nr telefonu e-mail 

kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr lokalu 



 

IV. INFORMACJE DODATKOWE (proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach): 
 

INFORMACJA O POSIADANIU ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

LUB OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1 Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  TAK  NIE 

2 Dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  TAK  NIE 

 

 

INFORMACJA O PRZYDZIELENIU DO JEDNEJ KLASY Z KOLEŻANKĄ/KOLEGĄ, 

KREWNĄ/KREWNYM (po wcześniejszym uzgodnieniu rodziców) 

Imię i nazwisko dziecka,  

które ma chodzić do tej samej klasy  

 

 

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

opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje następujące istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka : 
 Podstawa prawna: art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1948 ze. zm.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V. OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH 
 

Oświadczam, że od września 2021 r. mój syn/córka ……………………………...…………………..         
                                                                                       (imię i nazwisko) 

 

będzie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach planu zajęć szkolnych: 
 

1 Religia rzymsko-katolicka  TAK  NIE 

2 Religia ………………….(inna, proszę podać jaka?)  TAK  NIE 

3 etyka  TAK  NIE 

4 
świetlica szkolna 

(jeśli tak, należy wypełnić kartę zapisu we wrześniu) 
 TAK 

w godzinach od ….. do….. 
 NIE 

5 logopedia  TAK  NIE 

6 gimnastyka korekcyjna (wymagany dokument - skierowanie)  TAK  NIE 
 
 
 
………………………………………………                                                                               ……………………………………………………            

   (data i podpis matki/opiekuna prawnego*)                                  i/lub                                                 (data i podpis ojca/opiekuna prawnego*) 

 

*niewłaściwe skreślić 

 



VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA: 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 

(Dz. U. z 2019 r. , poz. 1950 ze zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

 

Działdowo, dnia ………………….. 

 

 

    ………………………………………………                                                                   ……………………………………………………  
        (podpis matki/opiekuna prawnego*)                                      i/lub                                                    (podpis ojca/opiekuna prawnego*) 

 

 

 
VII. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO SZKOŁY NIEOBWODOWEJ: 

 

Oświadczam, że jednocześnie będę składał/a wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły 
 

podstawowej na rok szkolny 2021/2022 do ……………………………………………………………………….. 
                                                                                                                          (pełna nazwa szkoły) 

nie będącej szkołą obwodową. 

 

 
    ………………………………………………                                                                   ……………………………………………………  
        (podpis matki/opiekuna prawnego*)                                      i/lub                                                    (podpis ojca/opiekuna prawnego*) 

 

 

 

 
Załączniki: (dobrowolnie, według uznania rodziców) 

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

3. Opinię z PP-P o potrzebie otoczenia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

4. Inne …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 
*niewłaściwe skreślić 


