
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH nr 2 
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi, Społeczne Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Małego Księcia w Tarnobrzegu 

 

 
ul. Kochanowskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823 41 75 

www.szkola.tbg.net.pl      e-mail: szkolad@op.pl  

 

Podanie o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Małego Księcia w Tarnobrzegu 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………….......................................... 

 do klasy …………………………………w roku szkolnym …………………………………...... 

 

Dane osobowe: 

 

Uczeń 

Nazwisko  

Imiona  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia, 

 województwo, kraj 

 

Pesel            

e mail/ dot. uczniów kl. IV-VIII  

Adres zameldowania 

Ulica i numer domu   

Kod i miejscowość  

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż zameldowania ) 

Ulica i numer domu   

Kod i miejscowość  

 

Rodzice/opiekunowie prawni: 

 

Matka/opiekunka prawna 

Imię i nazwisko  

Ulica i numer domu  

Kod i miejscowość   

Telefon kontaktowy  e mail: 

Nazwa i adres zakładu pracy  

Ojciec/opiekun prawny 

 

Imię i nazwisko  

Ulica i numer domu  

Kod i miejscowość   

Telefon kontaktowy  e mail: 

Nazwa i adres zakładu pracy  
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Informacje o osobie ubezpieczającej dziecko (dla NFZ): 

 

Nazwisko Imię Data urodzenia PESEL Narodowość 

               

 

Szkoła obwodowa (proszę podać szkołę, która odpowiada miejscu zameldowania dziecka): 

 

Nazwa  

Ulica, numer  

Kod i miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo   

 

Spełnianie obowiązku szkolnego ( proszę wpisać do jakiej placówki dziecko uczęszczało) 

 Nazwa Adres 

Przedszkole    

Oddział zerowy   

 

Informacje dodatkowe: 

 

Dlaczego wybieracie Państwo naszą szkołę i jakie macie wobec niej oczekiwania? 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Proszę wymienić mocne strony charakteru Waszego dziecka: ………………………………………..... 

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

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

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

Nad jakimi cechami należałoby popracować? ……………………………………………………….….. 

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

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

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

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



ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH nr 2 
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi, Społeczne Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Małego Księcia w Tarnobrzegu 

 

 
ul. Kochanowskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823 41 75 

www.szkola.tbg.net.pl      e-mail: szkolad@op.pl  

Czy dziecko ma wadę wymowy, wzroku, słuchu? ( jeśli tak, czy jest ona korygowana i gdzie): 

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

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

Czy uczeń cierpi na jakąś dolegliwość zdrowotną, o której powinien wiedzieć nauczyciel?                         

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

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

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? (jeśli tak, to jakie):…………….. 

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

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

Czy dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną? ………………………………………………………….. 

Czy dziecko potrzebuje pomocy? (materialnej, psychologiczno - pedagogicznej, korekcyjnej,                       

z konkretnego przedmiotu, innej): 

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

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

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………... 

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

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb szkoły. 

 

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

               (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis rodzica / opiekuna ) 

 

Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu. Administrator przetwarza i chroni 

dane zgodnie z przepisami prawa. Dane nie są udostępniane podmiotom i osobom trzecim. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo wglądu    w swoje dane oraz ich poprawianie i uzupełnianie. 

Załączniki do podania: 

 oświadczenie rodziców o zapoznaniu się ze Statutem i regulaminami szkolnymi, 
 zgoda rodziców na filmowanie i fotografowanie dziecka oraz zamieszczanie jego wizerunku dla potrzeb szkoły, 

 deklaracja zgody dotycząca bezpieczeństwa, 

 opinia wychowawcy przedszkola lub klasy szkoły podstawowej, 

 karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, 

 sposób odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego, 

 kopia świadectwa klasy programowo niższej, wykaz ocen za I półrocze klasy obecnej potwierdzone przez 

dyrektora szkoły/wychowawcę, 
 podpisana fotografia, 

 dodatkowe załączniki ( jeśli są ) np.: 

 orzeczenie o niepełnosprawności, 

 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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............................................                                                    ......................................, dnia ........................ 

        Imię i nazwisko dziecka 

OŚWIADCZENIE 

           Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Statutem Zespołu Szkół Społecznych nr 2  

w Tarnobrzegu oraz regulaminami szkolnymi. 

 

            

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

  podpis ucznia                                                                              podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na filmowanie i fotografowanie mojego dziecka 

 oraz zamieszczanie jego wizerunku dla potrzeb szkoły. 

            

                                                                       ............................................................. 

                                                                            podpis rodziców/prawnych opiekunów 

DEKLARACJA ZGODY 

             Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka i innych uczniów wyrażam zgodę 

 na to, aby w sytuacji tego wymagającej, nauczyciel mógł poprosić moje dziecko o pokazanie 

zawartości jego plecaka, bagażu lub odzieży. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości zapewnienie 

Dyrekcji Szkoły, że te czynności mogą być przeprowadzone tylko w uzasadnionych 

 przypadkach oraz przy zachowaniu dyskrecji i zawsze z poszanowaniem godności ucznia. 

  

                                                                         ............................................................. 

                                                                            podpis rodziców/prawnych opiekunów 

Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu. Administrator przetwarza 

i chroni dane zgodnie z przepisami prawa. Dane nie są udostępniane podmiotom i osobom trzecim. Osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawianie   i uzupełnianie. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

 

 Proszę o przyjęcie mojego dziecka    ……………………………………………………………………..........  

ur …………………………………… do świetlicy od godz. …………………….. do godz. …………................ 

od dnia …………………………….. 

Dane dotyczące rodziców / opiekunów : 

Imiona i nazwiska : 

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

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

Adres zamieszkania : 

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

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

Numery telefonów : 

- tel. domowy ……………………………………… 

- tel. komórkowy mamy …………………………… 

- tel. komórkowy taty ……………………………… 

Dodatkowe informacje o dziecku ( dot. opieki ): 

- zainteresowania …………………………………………………………………………………………………... 

- choroby …………………………………………………………………………………………………………... 

- przyjmowane leki ………………………………………………………………………………………………… 

Sposób odbierania dziecka ze świetlicy : 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godz. ……………………………………………………………… 

przez rodziców / opiekunów lub inne osoby pełnoletnie …………………………………………………………. 

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

( proszę wpisać imiona i nazwiska) 

 

 Na żądanie  rodziców /opiekunów i na całkowitą ich odpowiedzialność  dziecko może /nie może * 

wychodzić samodzielnie ze świetlicy do domu. 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu przyjęcia mojego dziecka do świetlicy. 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                                          podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu. Administrator przetwarza 

i chroni dane zgodnie z przepisami prawa. Dane nie są udostępniane podmiotom i osobom trzecim. Osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawianie   i uzupełnianie. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Sposób odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego 

 

 

 

 Dziecko …………………………………………………będzie odbierane ok. godz. …………… 

 

przez rodziców/opiekunów. 

 

 

 

W szczególnych przypadkach dziecko może być odbierane przez niżej wymienione osoby  

 

zapewniające pełne bezpieczeństwo i na pełną odpowiedzialność rodziców/opiekunów: 

 

1……………………………………………………stopień pokrewieństwa ……………………… 

 

2……………………………………………………stopień pokrewieństwa ……………………… 

 

3.……………………………………………………stopień pokrewieństwa ……………………… 

 

 

 

 

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

( miejscowość i data )                                                                                                                          ( podpis rodzica / opiekuna ) 

 

 

 


