
Formularz zgłoszeniowy do szkoły
na rok szkolny 2021/2022

Numer PESEL:

Miejsce urodzenia:

1.1 Adres zamieszkania dziecka

Ulica: Kod pocztowy:

Miejscowość: Województwo:

1. DANE DZIECKA

Imię i nazwisko: Numer PESEL:

Rodzaj dok. tożsamości: Nr i seria dokumentu:

Pełna nazwa szkoły:

1.2 Informacje o szkole rejonowej, w której uczeń powinien spełniać obowiązek szkolny.

Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość:

1.3 Informacje o szkole, do której dziecko uczęszczało do tej pory (jeśli inna niż 1.2)

1.4 Informacje dodatkowe

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej?

(jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, do formularza należy dołączyć skan orzeczenia lub opinii)

Pełna nazwa szkoły:

Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość:

2. DANE PIERWSZEGO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (niepotrzebne skreślić)

Imię i nazwisko dziecka: 

Data urodzenia (dd-mm-rrrr):

Klasa, do której aplikuje uczeń:

Numer telefonu: Adres e-mail:
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Ulica: Kod pocztowy:

Miejscowość: Województwo:

Numer PESEL:

Nar i seria dokumentu:

3.1 Adres zamieszkania (jeśli inny niż zamieszkania dziecka)

2.1 Adres zamieszkania (jeśli inny niż zamieszkania dziecka)

3. DANE DRUGIEGO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (niepotrzebne skreślić)

....................................................................
podpis pierwszego rodzica/prawnego opiekuna

Ulica: Kod pocztowy:

Miejscowość: Województwo:

W przypadku braku możliwości uzyskania drugiego podpisu rodzica zaznacz odpowiednią opcję:

jednoosobowo wykonuję władzę rodzicielską potwierdzoną orzeczeniem Sądu,

....................................................................
podpis drugiego rodzica/prawnego opiekuna

3. DANE DRUGIEGO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (niepotrzebne skreślić)

4. PODPISY OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (niepotrzebne skreślić)

Imię i nazwisko: 

Rodzaj dok. tożsamości: 

Numer telefonu: Adres e-mail:
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drugi rodzic aktualnie nie może złożyć stosownego podpisu, w formie ustnej wyraził jednak zgodę na złożenie wniosku, 

inne:
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