
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I 

Szkoły Podstawowej w Słupcu 

na rok szkolny 2020/2021 
 

 
DANE DZIECKA 

 

Dane osobowe dziecka 

 

Imię     Drugie imię    Nazwisko  

 

 

PESEL    

 

 

Data urodzenia              Miejsce urodzenia  

 

 

 

Dziecko w roku szkolnym 2019/2020 realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w: 

(proszę podać nazwę i adres placówki) 
…………………………………………………………………………………………………………

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

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

 

Miejscowość       nr domu   nr lokalu 

 

 

Kod     Poczta 

 

 

Województwo           Powiat       Gmina 

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

Miejscowość           nr domu       nr lokalu            tel. 

stacjonarny 

 

Kod     Poczta 

 

 

Województwo           Powiat       Gmina 

 

 

 

Dane rodziców/opiekunów: 

 

Imię                           Nazwisko                   Telefon (matki) 

 

 

Imię                            Nazwisko                   Telefon (ojca)  

 

 

 

 

Adres zamieszkania rodziców 

 

          matka pracuje          praca w kraju              praca za granicą          matka nie pracuje 

 

          ojciec pracuje          praca w kraju              praca za granicą          ojciec nie pracuje 

   

 

   

      

        

           

   

   

 

   

  

  

      

 

 



           

Dodatkowe, informacje o uczniu (np. potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia 

lekarskie)  
 tak                 nie  

(jeśli tak to jakie).................................................................................................................................... 

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

 

INFORMACJE DODATKOWE    

 

Informacje o dziecku 

(wpisać znak x w odpowiednich kolumnach) 

 TAK NIE 

Uczeń rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko   

Uczeń z rodziny zastępczej   

Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   

Uczeń rodziców pracujących   

Czy uczeń będzie uczęszczał na zajęcia z religii   

Czy uczeń będzie korzystał z obiadów   

Czy uczeń będzie korzystał ze świetlicy szkolnej   

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki   

 

Uzdolnienia / trudności dziecka: 

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

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

Do szkoły dziecko będzie: 

 szło pieszo :           tak                 nie  

 będzie dojeżdżać rowerem :            tak                nie  

 będzie dojeżdżać autobusem :            tak                nie  

 będzie dowożone samochodem :                tak                nie  

 
Odległość do szkoły 
(wpisać znak x w odpowiednich kratkach) 

 

         z obwodu  szkoły podstawowej 

         z terenu gminy 

         spoza gminy 

Droga dziecka do szkoły wynosi : ……….. m...............km 

 

Oświadczam, że w/w. informacje są zgodne z prawdą.  

 

 

 

 

 

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

                                                                                    Data i podpisy rodziców/opiekunów 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJA 

Zgodnie z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym  

w Słupcu, Słupiec 27, 33-230 Szczucin jest Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,  

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za 

pomocą poczty elektronicznej: zspslupiec@op.pl  

3. Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i 

wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016r. – RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora  

a także uprawnione podmioty takie jak MEN, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług  

w Szczucinie, Urząd Miasta i Gminy.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane nie dłużej niż 

do końca okresu, w którym uczeń korzysta z edukacji w szkole 

 a w przypadku kandydatów nieprzyjętych dane osobowe zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez 

złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody u Administratora. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest niezbędne i jest wymogiem 

ustawowym służącym realizacji wskazanych celów. 

11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

             

             

…………….………………………………… 
                                                                                    Podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

1. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach ( 

szkolnych , autokarowych, pieszych, rowerowych , turystyczno-krajoznawczych, do kina , teatru 

,muzeum, na basen, zawodach sportowych itp. organizowanych przez szkołę. 

 

…………………………………………………………………..  

                                                                      podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka  

 

2. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, kołach 

zainteresowań, konkursach przedmiotowych, szkolnych, imprezach szkolnych, dyskotekach 

organizowanych przez szkołę. 

 

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

                                                             podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka  

 

3.  Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację zdjęć dziecka z imprez, 

uroczystości szkolnych na gazetkach szkoły, stronie internetowej prasie lokalnej promującej 

placówkę. 

 

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

                                                                                  podpisy czytelne rodziców/opiekunów dziecka 

 

4. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną 

okresowej kontroli stanu zdrowia oraz higieny osobistej mojego dziecka ,na badania przesiewowe i 

profilaktyczne (przewidziane dla dzieci i młodzieży szkolnej)          

 

………………………………………………………………..  

                                                                        podpisy czytelne rodziców / opiekunów dziecka 

 

 

5.     Oświadczam, że wyrażam /nie wyrażam* zgody na podanie numeru telefonu 

stacjonarnego/komórkowego w sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu w sprawie dziecka. 

 

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

                                                                            /podpis czytelny rodziców/opiekunów dziecka/ 

 

6. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dojście do szkoły i powrót do domu mojego 

dziecka: pieszo, rowerem oraz środkami komunikacji PKS. 

                                                                                                                                           

......……………………………………………………….. 

                                                                       /   podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka/ 

* - niepotrzebne skreślić 


