
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY „I” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO                                                                                                       

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH                                                                                                                                   

43-502 Czechowice- Dziedzice, ul. Studencka 2 

   Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 

101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach 

• dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

1. Imię i nazwisko 
 

2. Drugie imię  

3. Data i miejsce urodzenia  

4. Adres zamieszkania  

5. Adres zameldowania  

6. Nr PESEL  

7. Obywatelstwo  

 

2. INNE INFORMACJE O DZIECKU  :                                                                                              

Rodzina: pełna, niepełna, zastępcza ( podkreśl właściwe )                                                                         

Sytuacji materialna rodziny: bardzo dobra, dobra, trudna ( podkreśl właściwe) Informacje o stanie 

zdrowia dziecka ( choroby przewlekłe, alergie, diety itp. ): 

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

Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej ( właściwe podkreślić )                  

TAK, jakiej ………………………………………………………………………………..              

NIE 

3. ORGANIZACJA POBYTU W SZKOLE 

Czy dziecko będzie korzystało z obiadów:    TAK      NIE          ( podkreśl właściwe) 

Czy dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicowych:    TAK      NIE          ( podkreśl właściwe) 

Deklarowany czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej :  od godz.  ……… do godz. …................ 



 

4. DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 MATKA OJCIEC OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko    

Adres zamieszkania    

Adres 

zameldowania 

   

Telefon domowy/ 

komórkowy 
   

 

DANE DODATKOWE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka                                 

(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 

internetowych, związanych z życiem szkoły, np. zgoda na 

publikację zdjęć  z uroczystości szkolnych na stronie 

www szkoły i w lokalnej prasie, publikowanie list 

laureatów konkursów szkolnych, powiatowych, 

rejonowych  i wojewódzkich, zawodów sportowych, 

sporządzanie list uczestników wycieczek szkolnych z ich 

danymi itp.) 

Wyrażam zgodę na zebranie, przetwarzania i wykorzystywanie przez Szkołę 

Podstawową nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego), w tym umieszczonych                

w niniejszym podaniu, wizerunku mojego dziecka i osiągnięć w materiałach 

publikowanych lub autoryzowanych przez Szkołę ( na gazetkach i tablicach 

szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły ), w zakresie działalności 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych  ( Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami )                

oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 19 kwietnia                

1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły                       

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                      

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414)                                 

i  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r.                      

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych                     

przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednej szkoły do innej (Dz. U. Nr 97,      

poz. 1054).  Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am pouczony/a                              

o możliwości zmiany swojej decyzji(w formie pisemnej)                                                                                       

□ TAK                             □ NIE 

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu 

zdrowia dziecka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

dotyczących stanu zdrowia w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczej zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz. U.                    

z 1997 r. nr 133, poz. 883  z późniejszymi zmianami).                                            

□ TAK                             □ NIE 

 

CZY DZIECKO BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W LEKCJACH 

Religii    /   etyki      (zaznacz właściwe) 

Zostałem/am  pouczony/a o możliwości 

zmiany swojej decyzji(w formie pisemnej 

Religii katolickiej   Religii innego wyznania (jakiego?)                         

□ TAK    □ NIE                        □ TAK    □ NIE                                                                                         

 

Podpis MATKI.................................................... 

Podpis OJCA...................................................... 

Czechowice-Dziedzice, dn  .……………........           


