
KARTA ZAPISU DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANIĄTKACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

(dla dzieci z rejonu)  

 

Proszę o przyjęcie dziecka   

 

....................................................................................................................................................... 
(pierwsze i drugie imię oraz nazwisko dziecka ) 

 

.........................................................................................     .................................................................................................................................  
(  nr PESEL)                          (data i miejsce urodzenia) 

 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania dziecka) 

 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
(adres zameldowania, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

 

do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Staniątkach 

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane matki/prawnej opiekunki 
 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy / e-mail 
   

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki 
 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
     

 

 

Dane ojca/prawnego opiekuna 
 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy / e-mail 
   

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
     

 

Czy dziecko jest po opieką poradni specjalistycznej? Jeśli tak to jakiej  

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

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

Czy dziecko posiada orzeczenie  o niepełnosprawności :............................................................. 
 

 

Deklaracje, zobowiązania rodziców 

Upoważniamy do odbioru ze szkoły naszego dziecka, 

wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami 

/opiekunami prawnymi). 

  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego  

odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych: 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w 

zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach w 

ramach programu dydaktyczno-wychowawczego 

realizowanego w szkole podstawowej.     

  Tak   Nie  



Deklaracje, zobowiązania rodziców 

Wyrażamy zgodę na uczestniczenie naszego dziecka  

w lekcjach religii  
  Tak   Nie 

Deklarujemy, że dziecko będzie korzystało ze świetlicy 

szkolnej  
  Tak   Nie 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku 

naszego dziecka w prasie i na stronach internetowych  

w ramach informacji o pracy dydaktyczno-

wychowawczej i promocji szkoły. 

  Tak   Nie 

    Zobowiązujemy się do: 

o przestrzegania postanowień statutu szkoły, 

o uczestniczenia w zebraniach rodziców,  

o przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć 

osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku 

bezpieczeństwo, 

o niezwłocznego informowania o wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach. 

Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

 

………………..……………..……..                               ………….……..……………..…….. 
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                                             (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych Pani/Pana i dziecka  

w karcie zaapisu informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Staniątkach , tel. 12 2818 061, email: sp_staniatki@poczta.onet.pl 

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy: 

iod@pq.net.pl.  

3. Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do placówki. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  

w związku z art. 133 i 151 Ustawy prawo oświatowe (j.t. Dz. U. 2018 poz. 996).  

5. Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej na podstawie upoważnienia  

i oświadczenia o poufności.  

6. Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przebywania w Placówce, a następnie 

przez okres 5 lat w celach archiwalnych. Dane osób nieprzyjętych przechowywane będą przez rok, 

chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  

i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem - następnie przez okres 5 lat dla 

celów archiwalnych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia.  

9. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem ustawowym.  

10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 
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