
KARTA ZAPISU DZIECKA 
do klasy ..................... Szkoły Podstawowej w Zdunach 

na rok szkolny .................... 
 

Dane osobowe dziecka 

1. Nazwisko i imiona………..………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia.……………………………………………………………… 

3. PESEL………..……………………………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania………..…………………………………………………………… 

5. Adres zameldowania……….…………………………………………………………… 

(proszę podać adres zameldowania stałego, w przypadku braku stałego meldunku proszę podać meldunek czasowy) 

 

6. Dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej:       tak      nie 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka 

1. Nazwisko i imię………………………….……………………………………………… 

2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu kontaktowego……………………………………………………… 

 

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka 

1. Nazwisko i imię………………………….……………………………………………… 

2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu kontaktowego……………………………………………………… 

 

Informacje dodatkowe o dziecku 

1. Opinia poradni, orzeczenie poradni, informacje o specyficznych  

trudnościach dziecka:  

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

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

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

2. Nazwa przedszkola lub szkoły, w którym dziecko spełniało obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego………………………………….…………… 

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

 

 

 

 



1. Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach 
związanych z rekrutacja i pobytem w szkole danych osobowych naszych i dziecka.  
2.Wyrażamy zgodę na fotografowanie i nagrywanie oraz umieszczanie fotografii  
i nagrań z udziałem naszego dziecka na stronie internetowej szkoły i miasta, 
broszurach szkolnych, tablicach ogłoszeń w ramach promocji szkoły oraz  
na wykorzystywanie prac dzieci, rysunków i wytworów do promocji szkoły 
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem 
danych osobowych Państwa i dziecka jest Szkoła Podstawowa w Zdunach,   
ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny, reprezentowana przed dyrektora.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły, na 
podstawie art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest  
w sekretariacie szkoły. 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: lukasz-rabenda@o2.pl 
 

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia        Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
…………………………………..            ..………………………………………… 
 
 
 


