
KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY …….. SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. MARII DĄBROWSKIEJ W JAROSŁAWCU 

 na rok szkolny  ………………………………………… 

 

Szkoła obwodowa 

SP Jarosławiec   TAK*   NIE*     Inna, proszę podać jaka?......................................................... 

Czy dziecko uczęszczało/ nie uczęszczało do przedszkola? 

TAK*  NIE* 
Jeżeli dziecko nie uczęszczało do przedszkola rodzic (opiekun prawny) do wniosku dołącza pozytywną opinię Poradni  

Psychologiczno- Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

Dane osobowe dziecka 

PESEL    …………………………………………   

Imię      …………………………………………….   

Drugie imię   ……………………………………………….         

Nazwisko  …………………………………………………………v 

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

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica……………………………………  nr domu…………………… Nr lokalu………………………….. 

Kod     …………-…………       Miejscowość………………………………………………. 

Województwo ………………………………… Powiat…………………………… Gmina………………………………… 

Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka 

Nazwisko i imię…………………………………………………………… zawód wykonywany…………………………. 

Tel kontaktowy…………………………………………………………… 

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka 

Nazwisko i imię…………………………………………………………… zawód wykonywany…………………………. 

Tel kontaktowy…………………………………………………………… 

 

Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły (w km)  …………………………………………… 

Informacja o rodzinie: 

Pełna TAK*   NIE*                     Niepełna TAK*  NIE*                        Zastępcza   TAK*   NIE* 

Liczba osób w rodzinie ……………………………………. 

Rodzeństwo – imię i rok urodzenia:…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze  stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych  

( Dz.U.z 1997 r. nr 133,poz. 833). 

 

Data przyjęcia zgłoszenia     Podpis rodzica opiekuna 

/wypełnia placówka/ 

 

………………………………………………………….    …………………………………………………… 
*- niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  w Jarosławcu, Jarosławiec 

190, 22-424 Sitno,  

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez 

email: iod@sitno.gmina.pl; 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres 

trwania edukacji szkolnej. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na 

podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne 

 

 

…………………………….,…………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna 

prawnego) 

 

mailto:iod@sitno.gmina.pl

