
KARTAKARTA ZAPISUZAPISU DZIECKADZIECKA
DODO KLASYKLASY …………………… SZKOSZKOŁŁYY PODSTAWOWEJPODSTAWOWEJ
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NANA ROKROK SZKOLNYSZKOLNY 2022/20232022/2023

II DANEDANE OSOBOWEOSOBOWE DZIECKADZIECKA

PESEL

Imię .............................. Drugie imię ........................ …… Nazwisko........................................

Data urodzenia ...................................... Miejsce urodzenia...................................................

Województwo .......................................

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość ................................. Ulica............................... Nr domu/lokalu ...............

Kod pocztowy .................................. Poczta .....................................

Województwo ...................................... Powiat ............................ Gmina ............................

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Miejscowość ................................. Ulica ...................................... Nr domu/lokalu ...............

Kod pocztowy .................................. Poczta .........................................

Województwo ...................................... Powiat ............................ Gmina ............................

IIII SZKOSZKOŁŁAA OBWODOWAOBWODOWA (( WW PRZYPADKUPRZYPADKU DZIECIDZIECI NIEZAMELDOWANYCHNIEZAMELDOWANYCH WW OBWODZIE)OBWODZIE)

Nazwa: ..................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................



IIIIII WAWAŻŻNENE INFORMACJEINFORMACJE

1. Dolegliwości zdrowotne : …………………………………………………………………........................

2. Tiki, jąkanie, nieprawidłowa wymowa……………………………...……………………………..............

3. Potrzeby specjalne (orzeczenie poradni)………………………………………………………...............

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

4. Uwagi dotyczące zachowania i reakcji dziecka (lęki, fobie):

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

IVIV DANEDANE RODZICRODZICÓÓW/PRAWNYCHW/PRAWNYCH OPIEKUNOPIEKUNÓÓWW

DANE MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI DZIECKA

Imię.................................................................. Nazwisko ...........................................................

Telefon kontaktowy ...........................................................................................................

Adres e-mail ......................................................

Adres zamieszkania matki/ prawnej opiekunki

Miejscowość ................................. Nr domu/lokalu ...............

Kod pocztowy .................................. Poczta .........................................

DANE OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

Imię.................................................................. Nazwisko ...........................................................

Telefon kontaktowy ........................................................................................................

Adres e-mail ......................................................

Adres zamieszkania ojca/ prawnego opiekuna

Miejscowość ................................. Nr domu/lokalu ...............

Kod pocztowy .................................. Poczta .........................................



V ZOBOWIĄZANIA – OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

Zobowiązujemy się powiadomić szkołę o zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania
dziecka.

Oświadczamy, że dołączymy pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły
odebrać dziecko po zajęciach.

……………………………. …………………………………….

podpis matki podpis ojca

VI ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach

w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego.

……………………………. …………………………………

podpis matki podpis ojca

Wyrażamy zgodę na uczęszczanie naszego dziecka na lekcje religii.

……………………………. …………………………………….

podpis matki podpis ojca

Wyrażamy zgodę na publikowanie wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach internetowych
w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i promocji szkoły.

……………………………. …………………………………….

podpis matki podpis ojca



Oświadczamy, że dziecko

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

realizuje (zrealizowało) roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w .......................

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

……………………………. …………………………………….

podpis matki podpis ojca

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że dane przedłożone w niniejszej Karcie Zapisu Dziecka są zgodne ze stanem
faktycznym. Przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszej Karcie Zapisu Dziecka w systemach informatycznych
w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do klasy I SP oraz w zakresie działalności dydaktyczno
– wychowawczo – opiekuńczej Zespołu Szkół w Dydni. Przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 833).

……………………………. …………………………………….

podpis matki podpis ojca


