
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA   DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  

przy  Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Proszę o przyjęciem mojego dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy  Szkole Podstawowej 

im. Bolesława Chrobrego  w  Żórawinie na rok szkolny …………………………………….

Dane osobowe dziecka

Nazwisko Imię/ imiona …………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

PESEL…………………………………………………………………………………………..  

Adres zameldowania……………………………………………………………………………

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

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)…………………………………..

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

Dane rodziców/opiekunów prawnych

Dane matki/opiekunki prawnej            

Imię / imiona  Nazwisko/ nazwiska ……………………………………………………………. 

Adres zameldowania…………………………………………………………………………….

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

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

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

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………

Dane ojca/opiekuna prawnego

Imię / imiona  Nazwisko…………. ……………………………………………………………. 

Adres zameldowania…………………………………………………………………………….

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

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

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

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………  
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Deklaracje , zobowiązania rodziców

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie informacji i fotografii mojego dziecka 
związanych z działalnością szkolną (np. gazetka szkolna,  strona internetowa, kronika 
szkolna)

……………………………………..……………………………………. ( podpis rodzica)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. 
U. Nr 133,poz.883) oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych 
dziecka dla potrzeb związanych z pobytem w szkole przez cały okres nauki.

…………………………………………………………………………….( podpis rodzica)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka do celów 
opieki medycznej prowadzonej przez Ośrodek Zdrowia w Żórawinie.

…………………………………………………………………………….. ( podpis rodzica)

Zobowiązuję się do:                                                                                                                     
•     Przestrzegania postanowień statutu szkoły.                                                                             
•     Uczestniczenia w zebraniach rodziców.                                                                                  
•     Przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego.                                                                      
•     Niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, danych 
adresowych. 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze 
stanem faktycznym. (Za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie 
konsekwencje włącznie ze skreśleniem dziecka z listy) 

Żórawina,  dnia  .......................................                                                       
…………………………………………………………………………………..………………. 
Czytelny  podpis rodziców / opiekunów 

Decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Żórawinie 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przyjęcie …………………………………………. 
do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny ……………………………

                                                                                                                                ……………
………………………………. (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

UWAGA !

1) Do  dokumentów  składanych  w  sekretariacie  szkoły  należy  dołączyć  fotografię 
dziecka do legitymacji szkolnej.

2) Rodzice składający kartę zapisu powinni  dostarczyć akt urodzenia  dziecka – do 
wglądu.
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