
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

 

DO KLASY ………………. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU 
w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Imię/imiona i nazwisko 

dziecka 

 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. PESEL dziecka 
W przypadku braku PESEL serię i numer 

Paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/imiona i nazwisko 

rodziców dziecka 

matka  

ojciec  

5. Miejsce zamieszkania dziecka kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

numer domu  

Miejsce zamieszkania rodziców 
/wypełniać w przypadku, gdy  jest inne niż 

dziecka/ 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

numer domu  

6. Miejsce zameldowania dziecka  kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

numer domu  

Miejsce zameldowania rodziców 
/wypełniać w przypadku, gdy  jest inne niż 

dziecka/ 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

numer domu  

7. Numery telefonów 

i adres poczty elektronicznej 

 

matka telefon kontaktowy  

adres poczty elektronicznej  

ojciec telefon kontaktowy  

adres poczty elektronicznej  

  

 ZAŁĄCZNIKI: 

1. zdjęcie 

2. odpis aktu urodzenia 

3. oświadczenie rodziców o posiadaniu władzy rodzicielskiej wobec dziecka 

4. zgoda RODO 



 

  Oświadczenia: 

 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane 

zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Szkoła może żądać przedstawienia 

dokumentów potwierdzających zapisane dane. 

 

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 

udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku w systemach informatycznych Szkoły oraz 

Gminy Zaniemyśl – organu prowadzącego Szkołę. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

 

3. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w zgłoszeniu, 

niezwłocznie powiadomię o nich Szkołę. 

 

4. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam*) zgodę/y na publikowanie wizerunku dziecka w kronikach, 

na gazetkach szkolnych, plakatach,  stronach internetowych i lokalnej prasie. 

 

5. Wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka*) uczestniczył/a w lekcjach religii/etyki*)
. 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych jest Szkoła. 

2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego realizowania zadań Szkoły oraz zadań Gminy 

Zaniemyśl – organu prowadzącego Szkołę. 

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem 

Szkoły. 

 

 

 

 

Zaniemyśl, dnia …………………..   

 

...........……………………………………………. 

   czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

……………............……………………………. 

     czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE MATKI 

 

Oświadczam, że jestem matką (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka) …………………………………… 

i posiadam władzę rodzicielską wobec tego dziecka. Nie byłam tej władzy pozbawiona. Ponadto nie zostały 

wydane inne orzeczenia sądu, które regulowałyby sposób wykonywania przeze mnie władzy rodzicielskiej 

nad tym dzieckiem oraz nie jest wobec mnie zastosowany środek karny w postaci zakazu zbliżania się do 

tego dziecka i zakazu kontaktowania się ze mną. 

 

 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis matki 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OJCA 

 

Oświadczam, że jestem ojcem (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka) …………………………………… 

i posiadam władzę rodzicielską wobec tego dziecka. Nie byłem tej władzy pozbawiony. Ponadto nie zostały 

wydane inne orzeczenia sądu, które regulowałyby sposób wykonywania przeze mnie władzy rodzicielskiej 

nad tym dzieckiem oraz nie jest wobec mnie zastosowany środek karny w postaci zakazu zbliżania się do 

tego dziecka i zakazu kontaktowania się ze mną. 

 

 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis ojca 

 
 
 
 


