
Załącznik Nr 1 do zasad ogólnych 

 

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA  

 DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ….. W SANDOMIERZU 

 

Proszę o przyjęcie mojej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym …/….. do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej Nr … w Sandomierzu. 

 

 Dane osobowe dziecka: 

 

Imię   Drugie imię  

Nazwisko  Data urodzenia  

PESEL  

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, 

serię oraz numer innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

Imię / imiona matki / 

opiekunki prawnej 

 Nazwisko matki / 

opiekunki prawnej 

 

Tel. matki / opiekunki 

prawnej 

 Adres e – mail matki / 

prawnej opiekunki 

 

Imię / imiona ojca / 

opiekuna prawnego 

 Nazwisko ojca / 

opiekuna prawnego 

 

Tel. ojca / opiekuna 

prawnego 

 Adres e – mail ojca / 

opiekuna prawnego 

 

 

 

Informacje dodatkowe o dziecku: 

 TAK NIE 

Czy dziecko posiada opinie lub orzeczenie 

z poradni psychologiczno – pedagogicznej? 

  

Czy dziecko będzie korzystało z opieki 

świetlicowej? 

  

Czy dziecko może być zapisane do klasy 

integracyjnej? 

  

Uwagi: 

 

 

 

        

……………………………………. 

  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 

 

                                                 

 

 

 

 



 

  Sandomierz,……………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA O PRZYJĘCIE DZIECKA  

 DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ….. W SANDOMIERZU 

 

 

Miejsce zamieszkania dziecka: 

 

Imię / imiona dziecka  Nazwisko  

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica  Nr domu / Nr mieszkania  

 

Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej: 

 

Imię  Nazwisko  

Adres zamieszkania 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica  Nr domu / Nr mieszkania  

 

Miejsce zamieszkania ojca / opiekuna prawnego: 

 

Imię  Nazwisko  

Adres zamieszkania 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica  Nr domu / Nr mieszkania  

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………………………….. 

(podpis matki/opiekuna prawnego ) 

 

……………………..……………… 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 


	fill_9: 
	fill_10: 
	Nazwisko: 
	Data urodzenia: 
	PESEL: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	Nazwisko matki  opiekunki prawnej: 
	Tel matki  opiekunki prawnej: 
	Adres e  mail matki  prawnej opiekunki: 
	fill_19: 
	Nazwisko ojca  opiekuna prawnego: 
	Tel ojca  opiekuna prawnego: 
	Adres e  mail ojca  opiekuna prawnego: 
	Uwagi: 
	Podpis rodzicaopiekuna prawnego: 
	Sandomierz: 
	fill_4: 
	Nazwisko_2: 
	Województwo: 
	Powiat: 
	Gmina: 
	fill_9_2: 
	Ulica: 
	Nr domu  Nr mieszkania: 
	fill_12: 
	Nazwisko_3: 
	Województwo_2: 
	Powiat_2: 
	Gmina_2: 
	fill_17: 
	Ulica_2: 
	Nr domu  Nr mieszkania_2: 
	fill_20: 
	Nazwisko_4: 
	Województwo_3: 
	Powiat_3: 
	Gmina_3: 
	fill_25: 
	Ulica_3: 
	Nr domu  Nr mieszkania_3: 
	podpis matkiopiekuna prawnego: 
	podpis ojcaopiekuna prawnego: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text10: 


