
Karta zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej  

na rok szkolny 2023/2024 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……………… 

Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Osięcinach. 
 

INFORMACJE O DZIECKU(należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym) 

 

1. Nazwisko ………………………………………………………………………………. 

2. Pierwsze imię ……………………………. Drugie imię……………………………….. 

3. PESEL   …………………………………..Data urodzenia…………………………… 

4. Miejsce urodzenia …………………………… woj. ………………………………… 

5. Adres zamieszkania 

Miejscowość 

 

Ulica, nr domu,  nr  mieszkania 

 

Kod pocztowy 

Województwo 

 

Powiat Gmina 

 

6. Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość 

 

Ulica, nr domu,  nr  mieszkania 

 

Kod pocztowy 

Województwo 

 

Powiat Gmina 

 

INFORMACJE O RODZICACH/ PRAWNYCH OPIEKUNACH 

1. Dane dotyczące matki/prawnego opiekuna 

Imię 

 

Nazwisko Miejscowość, kod pocztowy 

Ulica, nr domu,  nr  mieszkania 

 

Telefon komórkowy e-mail 

2. Dane dotyczące ojca/prawnego opiekuna 

Imię 

 

Nazwisko Miejscowość, kod pocztowy 

Ulica, nr domu,  nr  mieszkania 

 

Telefon komórkowy e-mail 

 

 

 

 



 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (należy podkreślić wybraną odpowiedź) 

1. Czy dziecko uczęszczało do klasy zerowej?     TAK NIE 

2. Czy dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii w szkole?    TAK NIE 

3. Czy dziecko będzie uczęszczać na lekcje etyki?    TAK NIE 

/dotyczy dzieci nie uczęszczających na lekcje religii/ 

4. Inne szczególne potrzeby dziecka  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

                Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej nr  

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie osobnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2018 roku, poz. 1000) przyjmuję do wiadomości 

iż:  
 administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Zespół Szkolno - Przedszkolny  

ul. Traugutta 1, 88 -220 Osięciny, 

 dane osobowe dziecka i moje przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły 

 dane będą udostępnione jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa, 

 mam prawo dostępu do treści swoich i dziecka,  a także do poprawienia ich oraz do bycia 

zapomnianym w chwili kiedy przepisy prawa na to pozwalają 

 podanie moich danych osobowych Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu jest niezbędne do 

wypełnienia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

data ……………………. 

 

 

 

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

czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna  czytelny podpis ojca/ / prawnego opiekuna

  

      

 

 

 

 


