
ZGŁOSZENIE DZIECKA 

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 25 w ZSP 15           

       we Wrocławiu na rok szkolny .............../................. 

od dnia …………………………… 

1.Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka            

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

 
2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:         

Imię i nazwisko  
matki/opiekunki prawnej 

 

adres miejsca zamieszkania  

numery telefonów 
kontaktowych 

 

 

Imię i nazwisko  
ojca/opiekuna prawnego 

 

adres miejsca zamieszkania  

numery telefonów 
kontaktowych 

 

 
 

Dziecko, którego rodzice albo rodzic samotnie wychowujący 
dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie 
dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w 
trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic 
samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie 
podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się 
rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za 
pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w 
Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) 

 



Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu 
dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez 
Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna 
wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta 

 

 
 
 3.  Dane placówki do której dziecko uczęszczało: 

 

 

Nazwa i adres placówki 

 

 

 

…………………………………………… 
Potwierdzenie placówki 

(podpis i pieczęć) 

 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacji o dziecku  

a) orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej 

                          Tak □                                      Nie □  
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b) opinie lekarza o stanie zdrowia dziecka 

                         Tak □                                      Nie □ 

 

5. Przyczyna zmiany placówki w czasie roku szkolnego - ……………………………………………………….. 

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

 

Oświadczam, że:  

a) Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe  

b) Niezwłocznie powiadomię dyrektora zespołu o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu  

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1007r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)  

 

 

……………………… dnia ……………………  
                                                                                                                                                
                                                                                                  ……………………………………………………………………  
                                                                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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