
Wypełnioną kartę zgłoszenia  należy dostarczyć od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r. 

 

                                                                                          Skierniewice, dnia ............................................. 

 

 

 KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA (Z OBWODU) 

DO  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  5  W  SKIERNIEWICACH 
w roku szkolnym  2019/2020 

Podstawa prawna : 

1) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych orz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671). *** 

3) Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także 

klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

      DANE O UCZNIU: 

 Nazwisko    ................................................................ 

 Imię pierwsze   ................................................................ 

 Imię drugie**   ................................................................ 

 Data urodzenia   ................................................................  

 Miejsce urodzenia   ................................................................ 

 Województwo   ................................................................  

 Pesel       _    _    _    _   _    _    _    _   _   _    _ 

 Adres zameldowania  stałego (z kodem miejscowości)    …………………………………………………… 

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

 Adres zamieszkania            …………………………………………………………………………………… 

 Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w …………............................................................ 

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

 Informuję, że szkołą obwodową ( zgodnie z miejscem zameldowania stałego) mojego dziecka jest szkoła  

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

(nazwa i adres szkoły, numer telefonu) 

 

DANE O RODZICACH/ OPIEKUNACH PRAWNYCH*: 

 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko  

……………………………………………….. 

Imię i nazwisko  

……………………………………………….. 

Adres zameldowania stałego 

……………………………………………….. 

Adres zameldowania stałego 

……………………………………………….. 

Adres zamieszkania** 

……………………………………………….. 

Adres zamieszkania** 

……………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

……………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

……………………………………………….. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-03-2017&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=996&qppozycja=996
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1000&qppozycja=1000
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1290&qppozycja=1290
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1669&qppozycja=1669
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=2245&qppozycja=2245


 

INFORMACJE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW  O  UCZNIU: 

 

DEKLARACJE 

 (zaznaczyć wpisując znak x) 
 

Preferowany oddział: 
 

OGÓLNY      [   ]   

SPORTOWY    [   ] *** 

SZACHOWY[   ]
 

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w lekcjach 

religii/etyki 
 

 

RELIGIA    [   ]    ETYKA    [   ]    

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy 
TAK      [   ]   NIE       [   ]   

Zgoda na wykorzystanie danych i wizerunku dziecka  

(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 

internetowych, związanych z życiem szkoły) 

 

TAK      [   ]    

 

NIE       [   ]    

Zgoda na to, aby jedno z rodziców, w imieniu obojga, 

podejmowało decyzje w sprawie wyjazdu dziecka, w 

szczególności na wycieczki, zawody sportowe, 

konkursy. 

 

TAK      [   ]    

 

NIE       [   ]    

 

 

 Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

      Na podstawie USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000  

i 1669) przyjmuję do wiadomości, że: 
 Administratorem danych jest ZSSO w Skierniewicach z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 5. 

 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

 Istnieje wymóg podania danych w związku z obowiązkiem szkolnym - USTAWA z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 
 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu rekrutacji oraz realizacji 

obowiązku szkolnego. 

 

 

 

     .............................................                                 ............................................ 
                               data i podpis matki/ opiekuna prawnego                   data i podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

Wykaz dokumentów:
 

1. Jedną aktualną podpisaną fotografię (imię i nazwisko, data urodzenia) w celu wydania legitymacji 

szkolnej. 

2. Orzeczenie lekarskie do klasy o profilu sportowym.***  

3. Pisemna zgoda rodziców.*** 

4. Oświadczenie rodziców (oświadczenie do pobrania ze strony szkoły; www.zsso-skierniewice.pl – zakładka 

REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły) o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata**. 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia  w przypadku zakwalifikowania się dziecka w terminie od 18 kwietnia do 25 

kwietnia 2019 r. w postępowaniu rekrutacyjnym i od 05 do 18 czerwca 2019 r. w postępowaniu 

uzupełniającym. 

 

 
*            

niepotrzebne skreślić 
**         

jeśli dotyczy  

*** dotyczy naboru do klasy o profilu sportowym zgodnie z podstawą prawną 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-05-2018&qplikid=4664&qtytul=ustawa%2Do%2Dochronie%2Ddanych%2Dosobowych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-02-2019&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=996&qppozycja=996
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1000&qppozycja=1000
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1290&qppozycja=1290
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1669&qppozycja=1669
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=2245&qppozycja=2245
http://www.zsso-skierniewice.pl/

