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(miejsce na pieczątkę szkoły)                Kraków, data …….…………..………….. 
 
 

FORMULARZ PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY  
 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………….……………………………………………………… do klasy ………….…  

Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie w roku szkolnym 2019/ 2020. 

podpis rodzica …………………………………………. 
 

 

I. Dane osobowe ucznia 

nazwisko ………………………………………………………                   PESEL       ……………………………………………………….. 

pierwsze imię ………..……………………..…………………….. drugie imię ....….…….……………………………….….. 

data urodzenia 
 
..……………………..……………………………… 

miejsce urodzenia ..…............................................... 

Uczeń uczęszcza obecnie do klasy  ..…..……….    w placówce   ……...……………………………..………………....…………..……… 

 

II. Adres zamieszkania: 
 
ulica                  …………………………………..……………………                                nr  ………...…  / ………..... 
 
miejscowość    …………………………………….…………………             kod pocztowy  ………………………..….…… 

 

III. Adres zameldowania (tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania) 
 
ulica                  ………………………………….….……………………                                nr  ………..…  / …..…..... 
 
miejscowość   …………………………….……………….……………           kod pocztowy  …………………..………….…… 

 

IV. Dane rodziców                                      matka                                                                                   ojciec 

imię i nazwisko:  

telefon:  

e-mail: 

….……………….……………………………..……………… 

……….……….……………………………..………………… 

………...…….……………………………..………………… 

……….……….……………………………………………. 

…………….……….………………………………………… 

…………….………….……………….…………………… 

 

V. Zobowiązania 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

   rodzice biorą odpowiedzialność materialną za zniszczenia spowodowane przez ich dzieci; 

   na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia mundurka szkolnego i obuwia zamiennego; 

   na terenie szkoły uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. 

(imię i nazwisko) 
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Szkoła Podstawowa nr 149 im. Marszałka J. Piłsudskiego 
ul. Bujaka 15, 30- 611 Kraków , tel. 12 6544523 

www.sp149.edukonekt.pl              e-mail: sp149@edukonekt.pl 

VI. Deklaracje (należy zaznaczyć X w wybranym polu) 
 

Uczeń będzie korzystał  ze  świetlicy      TAK                                                                 NIE  

                                                                     rano od godz.  ………..   do godz. 8:00 

                                                                     po południu do godz.   ………… 

 

Uczeń będzie uczęszczał na lekcje  religii          TAK       NIE 

Uczeń będzie korzystał  ze stołówki                   TAK       NIE 

Uczeń będzie uczestniczył w zajęciach na  basenie (jeśli przewidziane są w planie lekcji)       TAK        NIE 

Wybieram naukę drugiego języka obcego (dotyczy klasy VII)        język niemiecki           język francuski 

Opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej 

stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się                             TAK  (w załączeniu kopia)             NIE 

(dysleksję, dysgrafię, dysortografię itp.) 

Inne dysfunkcje, choroby, o których powinni wiedzieć nauczyciele: 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i że niezwłocznie powiadomię dyrektora 

szkoły o zmianie danych w nim zawartych. 

 

data   … ………………………………..                                                                     ………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                           (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Szkoła 

Podstawowa nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie,  ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków, 

reprezentowana przez dyrektora. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych – e-mail:  inspektor3@mjo.krakow.pl  

 


