
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KLASY IV  

na rok szkolny 2019/20 

do Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim  

im. Leonida Teligi, ul. Lecha Zondka 6 
 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL            

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku nr PESEL) 

Imię  Nazwisko  

Data urodzenia, 

miejsce 

 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Województwo  Powiat  

Kod pocztowy   Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Kod pocztowy  

Gmina 

 Miejscowość  

Ulica  Nr domu/mieszkania  

DANE KONTAKTOWE 

 MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ OJCA/OPIEKUNA  PRAWNEGO 

Telefon   

Adres e-mail   

 
Szkoła, w której kandydat realizował obowiązek szkolny w klasie I-III : 

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

 

Wybór dodatkowego języka obcego nowożytnego w wymiarze 1 godz. od klasy IV-VI  (wpisać numer 

w kolejności preferencji) 

 

                    j. hiszpański                       j. niemiecki                     
          

 

 

          ………………………………………… 

                                                        (data/ podpis rodziców/opiekunów)    

 

 

 



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

                                         Dane osobowe ucznia 

Nazwisko  

Imię, Imiona 
 

szkoła obwodowa (zgodnie z 

meldunkiem stałym/ czasowym) 

miejscem zamieszkania 

 

Oświadczenie Rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka 
na lekcje religii rzymsko-katolickiej/etyki 

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach 
i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz.478) 

                                               wyrażamy wolę, aby nasze dziecko 

                   uczestniczyło                                           nie uczestniczyło          

                                     w zorganizowanych lekcjach        

 religii                                               etyki   
 

     Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Z chwilą złożenia oświadczenia woli uczestnictwo dziecka jest obowiązkowe, obecność jest rejestrowana, a aktywność 

ucznia i zdobyta wiedza podlega ocenie zgodnie z WZO szkoły.  

2. Ocena roczna umieszczana jest na świadectwie i jest wliczana do średniej ocen ucznia. Nie wpływa na promocję. 

3. Jeśli uczeń nie uczęszczał ani na zajęcia z religii, ani etyki na świadectwie w miejscu oceny będzie następujące 

zaznaczenie: „religia/etyka ——————” (bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji). 

4. Jeśli uczeń zadeklarował udział w zajęciach i z religii i etyki na świadectwie szkolnym zostaną umieszczone obie oceny. 

5. Uczniowie nieuczęszczający na religię/etykę mają obowiązkowe zajęcia czytelnicze w bibliotece. Rodzic może zwolnić 

ucznia z tych zajęć tylko w sytuacji, gdy religia/etyka jest pierwszą lub ostatnią lekcją w planie.  

6. Oświadczenie woli obowiązuje do końca nauki w Szkole Podstawowej nr 5. Wcześniejsza rezygnacja możliwa jest na 

pisemny wniosek rodziców. 

  

      ………………………................. 
               podpis/y rodzica//prawnego opiekuna

  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 

przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Leonida Teligi z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zondka 6, w celu 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych w szczególności tych zawartych w Statucie 

Szkoły oraz w celu: 
a) promowania osiągnięć edukacyjnych dziecka, w szczególności na stronie internetowej szkoły, w gablotach i na tablicach 

informacyjnych, w folderach; 

b) zamieszczania wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły i gazetkach informacyjnych w budynku szkoły; 

c) stosowania w pracy opiekuńczo-wychowawczej metod mających na celu właściwy rozwój psychofizyczny dziecka; 

d) zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej (lekarsko-pielęgniarskiej). 

 

……………………………………………. 

                                      
podpis/y rodzica//prawnego opiekuna

 
Klauzula informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 

5 im. Leonida Teligi z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zondka 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.  

Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych, wychowawczych, dydaktycznych, 

opiekuńczych Szkoły Podstawowej Nr 5, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.    

Oświadczam, że zapoznałem/am się pełną treścią klauzuli informacyjnej, która jest załącznikiem do karty zgłoszenia. 

 

……………………………………………. 

                                      
podpis/y rodzica//prawnego opiekuna 

 

Uwaga! – Informacje uzupełniające oraz świadectwo ukończenia klasy III, 2 fotografie,  

należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27.06.2019 r. (czwartek) do godz. 15.00 
Ważne:  W przypadku posiadania: 
a) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację oraz oświadczenia o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;  

b) dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 

866);  

c) opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, prosimy przedłożyć  

w sekretariacie szkoły w postaci poświadczonych kopii do dnia 31.08.2019 r.  

orzeczenia o niepełnosprawności – do wglądu 


