KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej im. Karola Klobassy – Zrenckiego w Żeglcach
na rok szkolny 2013/2014
I DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka ....................................................................................................................
2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*……........................................................................................
3. Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………
4. Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………………
5. PESEL ………………………………………………………………………………………………...
6. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola (tak/nie)* , nazwa placówki
……………………………………………………………………………………………………………
7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku, np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię
o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania ww. dokumentów należy dołączyć kopię
w załączeniu)
9.Zalecenia lekarskie:…………………………………………………………………………………
II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*
MATKA / OPIEKUNKA*

OJCIEC / OPIEKUN*

Imiona i nazwisko

Imiona i nazwisko

Adres zameldowania (stały/czasowy)*

Adres zameldowania (stały/czasowy)*

Adres zamieszkania matki

Adres zamieszkania ojca

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

10. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza*………………………………………………………………..
11. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich:
…………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić
12. Informacje dotyczące miejsc pracy rodziców/opiekunów*

MATKA/OPIEKUNKA*
Miejsce pracy:

OJCIEC/OPIEKUN*
Miejsce pracy:

Telefon:

Telefon:

Zawód wyuczony/wykonywany

Zawód wyuczony/wykonywany

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Do wniosku dołączam:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………
podpis ojca/opiekuna i matki/opiekunki

III RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1) zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu Szkoły oraz innych dokumentów
regulujących jej pracę,
2) niezwłocznego poinformowania szkoły o każdej zmianie danych osobowych własnych oraz
dziecka,
3) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście z przedszkola o określonych godzinach; w
razie odbierania dziecka przez inne osoby rodzice zobowiązani są przedstawić właściwe
upoważnienie, zgodnie z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły,
4) ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,
5) informowania na bieżąco o problemach zdrowotnych i innych dziecka.

INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Zarządzeniem MEN Nr 5 z 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki
oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. MEN Nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu szybkiego
kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko
nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

OŚWIADCZENIE WOLI
1. Wyrażamy/nie wyrażamy* zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie
z zadaniami statutowymi szkoły.
2. Wyrażamy/nie wyrażamy* zgody na publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa,
rok urodzenia) oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa
szkoły, gazetki) oraz w prasie, radiu, telewizji w związku z osiąganymi sukcesami szkolnymi.

……………………………………………………….
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

INFORMACJA:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm. ) przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy – Zrenckiego w Żeglcach, Żeglce 242,
 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania,
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz aktami
wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego.

………………………………………….
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

* niepotrzebne skreślić

