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Formularz zgłoszeniowy do szkoły 
na rok szkolny 2020/2021 

 

1. Proszę zaznaczyć  klasę i preferowany oddział:  
 

 KLASA 1 

  z poszerzonym językiem angielskim  

 ogólna 

 KLASA 2  

 z poszerzonym językiem angielskim 

 ogólna dla dzieci z autyzmem  

 KLASA 3 z poszerzonym językiem angielskim 
 
2. Proszę podać dane dziecka:  

 
................................................................................................ 
nazwisko i imię dziecka  
 

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

pesel 
 

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

       data i miejsce urodzenia 
 
................................................................................................ 
adres zamieszkania  dziecka 
 

............................................................................................... 
adres stałego zameldowania dziecka 
 

3. Proszę podać  dane rodziców/ opiekunów: 
 
................................................................................................ 
imię i nazwisko matki lub ojca 
 

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

telefon kontaktowy  

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

adres e - mail: 

  
4. Proszę wskazać  szkołę obwodowa dziecka: 

 
............................................................................................... 
 (według miejsca zamieszkania dziecka) 
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5.  Proszę o wypełnienie ankiety o dziecku.  

  

1) Czy Państwa dziecko chodzi do przedszkola/zerówki? Jeśli tak to jakiego?  
......................................................................................................................................... 

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

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

 

2) Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe poza przedszkolem? Jeśli tak, to 

jakie?  
......................................................................................................................................... 

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

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

 

3) Jakie zdolności i predyspozycje zauważyli Państwo u swojego dziecka?  
......................................................................................................................................... 

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

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

 

4) Czy dziecko ma rodzeństwo? Jeżeli tak to ile i w jakim wieku? 

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

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

 

5) Czy dziecko w  ostatnim roku korzystało z pomocy psychologa /pedagoga/ 

logopedy/ fizjoterapeuty/ rehabilitanta? Jeśli tak, to w związku z jakim 

problemem? 
......................................................................................................................................... 

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

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

 

6) Jakiego rodzaju aktywność fizyczną preferuje Państwa dziecko?  

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

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

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

 

7) Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Jeżeli tak to 

jaka to niepełnosprawność? 

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

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

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

 

8) Inne uwagi na temat Państwa dziecka, które mogą być istotne dla jego 

funkcjonowania w szkole? 
......................................................................................................................................... 

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

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

 

9) Czy Państwa dziecko:  

 umie podać swoje imię i nazwisko?                                     TAK /NIE 

 zna swój adres zamieszkania?                                              TAK /NIE 
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 zna numer telefonu do rodzica?                                          TAK /NIE 

 umie zawiązać sznurowadło?                                              TAK /NIE 

 potrafi wyłączyć komputer?                                                TAK /NIE 

 umie samodzielnie się ubrać?                                              TAK /NIE 

 ma ulubionego kolegę/koleżankę?                                      TAK /NIE 

 potrafi :   

a) jeździć na nartach?                                                           TAK/NIE                                     

b) jeździć na rowerze dwukołowym?                                   TAK /NIE 

c) pływać?                                                                             TAK /NIE 

 

               

 

                                                                                                                                                                                                           

      Krosno, dnia .......................................                                                 .................................... 
                                                                                                     podpis rodzica  

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczną Szkołę 
Podstawową „Niebieska 21” w Krośnie oraz komunikację za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w celach związanych z rekrutacją mojego dziecka na rok szkolny 2020/2021  
 
 
Krosno, dnia .......................................                                                 .................................... 

                                                                                                     podpis rodzica  

 

 

 

 


