
Data złożenia  OPINIA 
(złożona do sekretariatu) 

Godzina złożenia  
tak nie  

 

                                                                                                           

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZNIA  

Do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zielonce 

na rok szkolny 2019/2020 

 
Do klasy: ………………. 

A.  Dane osobowe dziecka  

D A N E  I D E N T Y F I K A C Y J N E  D Z I E C K A    

imię*  
  

nazwisko*  
  

PESEL* 

             

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:   

data urodzenia* 
dzień Miesiąc Rok Miejsce urodzenia 

Adres e-mail 
(nie dotyczy uczniów 
klas 1-3)  

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH   

 matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)   

imię*   
  

nazwisko*   
  

telefon kontaktowy   
  

adres e-mail   
  

A D R E S Y  Z A M I E S Z K A N I A    

 dziecko matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)   

miejscowość*      

ulica*      

nr domu* nr mieszk.*         

kod pocztowy*      

poczta*      

ADRESY ZAMELDOWANIA   

 dziecko matka (opiekun prawny1) ojciec (opiekun prawny2)   

miejscowość      

ulica*      

nr domu* nr mieszk.*         

kod pocztowy*      

poczta*      

(Wypełnia szkoła) 



B. Inne informacje o dziecku 

Dziecko uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr ………. w ………………….. 

Inne istotne informacje przekazywane przez rodzica: 

 

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

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

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

(informacje o dziecku w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznej szkole,  

odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic 

dziecka przekazuje dyrektorowi  szkoły  uznane przez niego za istotne dane o stanie 

zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) 

C. Wstępna deklaracja korzystania ze świetlicy szkolnej   

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 6:30 – 17:30.  

Dziecko będzie/nie będzie korzystało z opieki świetlicowej.    

              (niepotrzebne skreślić) 

 

D. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową Nr 4 w Zielonce do wewnętrznego użytku szkoły dla potrzeb niezbędnych 

realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z art. Ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wyników przyjęcia ucznia poprzez wywieszenie ich  

na terenie szkoły. 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach  

do wniosku jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce przy 

ul. Łukasińskiego 1/3 w imieniu, której działa Dyrektor. 

 

 

 

 

Zielonka, dn. …………………………..               Podpis rodziców/opiekunów prawnych: 

 

 

……………………………………….. 
(podpis matki / opiekuna prawnego 1) 

 

 

……………………………………….. 
(podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 



ZASADY ZAPISU UCZNIA 

do Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce 

na rok szkolny 2019/2020 

1. Termin składania dokumentów:  

Od 04.03.2019r. do 15.03.2019r. w godzinach pracy sekretariatu, tj.  

Poniedziałek      7.30 - 17.00 

Wtorek              7.30 - 15.30 

Środa                7.30 - 15.00 

Czwartek          7.30 - 15.00 

Piątek               7.30 - 15.00 

2. Dokumenty składane w przezroczystej koszulce:  

a. formularz zgłoszenia ucznia  

b. dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko i imię, data urodzenia, 

adres zamieszkania) – można donieść  

c. ewentualnie kopię opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

d. kopię aktu urodzenia - dotyczy ucznia klasy 1 

e. od 24 czerwca do 28 czerwca 2019  kandydaci do klasy czwartej składają 

świadectwa ukończenia klasy  trzeciej.  

 Dodatkowe informacje: 

 Adres dziennika elektronicznego - https://uonetplus.vulcan.net.pl/zielonka  

 Pragniemy poinformować, że podczas uroczystości szkolnych i państwowych 

oraz dniu galowym przypadającym w każdy poniedziałek obowiązuje uczniów 

strój galowy. Przez strój galowy należy rozumieć białą bluzkę koszulową/koszulę 

oraz ciemną spódnicę/spodnie.   


