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                         KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY 

 

DO KLASY  __________________          W ROKU SZKOLNYM  ____________ 

 

 

1. Nazwisko:             _________________________________________________ 

2. Imię              _________________________________________________ 

3. Drugie imię             _________________________________________________ 

4. Data urodzenia:  _________________________________________________ 

5. Miejsce urodzenia: _________________________________________________ 

6. Województwo:   _________________________________________________ 

7. PESEL:   _________________________________________________ 

8. Adres zameldowania: _________________________________________________ 

9. Adres zamieszkania: _________________________________________________ 

 

II.   DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

10.  Ojciec / prawny opiekun*:  

-   imię i nazwisko _____________________________________________ 

   -   adres zamieszkania   _________________________________________ 

   -   nr telefonu kontaktowego _____________________________________ 

   -   miejsce pracy – telefon  _______________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

 

11. Matka / prawny opiekun:  

-    imię i nazwisko _____________________________________________ 

   -   adres zamieszkania  __________________________________________ 

   -   nr telefonu kontaktowego ______________________________________ 

   -   miejsce pracy – telefon   _______________________________________ 
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III.  INNE INFORMACJE 

12. Numer i adres szkoły rejonowej (dotyczy dzieci spoza rejonu PSP w Przydworzycach) 

 
 

13. Placówka, w której dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego                           
(dotyczy dzieci zapisywanych do klasy I) 

 

 
 

 

             

 Dziecko będzie korzystać : 

1) z obiadów w stołówce szkolnej……………………………………..…..Tak czy Nie 

2) ze świetlicy szkolnej………..…………………….………………….… Tak czy Nie 

3) uczestniczyć w lekcjach religii………………………………………… Tak czy Nie 

     

 

 

INFORMACJA 

 

  Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r.  

Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) informuję Pana/Panią, że administrator danych osobowych w Szkole 

Podstawowej w Przydworzycach zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków 

jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym        

w zakresie dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły. 

 Informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, 

uaktualniania, czy sprostowania w razie stwierdzenia , że dane są niekompletne, nieaktualne                    

lub nieprawdziwe.  

 Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań,                                  

aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLI 

 

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 

moich  i członków  mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Przydworzycach, a także moich i członków   

mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno -  

wychowawczo - opiekuńczej  działalności szkoły. 

 

 

 
 

 

.......................................................................   ...................................................................... 
  miejscowość, data      czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 


