
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 
24-103 Żyrzyn, ul. 1000lecia 143 / tel. 81 8809025 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I 
 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 
 

Rok szkolny ......................../............................. 
 

 
 
DATA ZGŁOSZENIA  (wypełnia osoba przyjmująca) .............................................................. 
 
 

1. Nazwisko dziecka: .................................................................................................................... 

2. Imiona dziecka: ......................................................................................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................ 

4. nr PESEL dziecka: .................................................................................................................. 

5. Przedszkole do którego dziecko uczęszczało: ........................................................................ 

6. Przychodnia do której dziecko jest zapisane (nazwa i adres): 

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

7. Miejsce zameldowania dziecka (zgodnie z danymi w wydziale meldunkowym): 

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

8. Miejsce zamieszkania (pobytu) dziecka: ....................................................................................... 

9. Szkoła rejonowa (nazwa): .......................................................................................................... 

10. Nazwisko i imię ojca (prawnego opiekuna): ...........................................................    ................. 

11. Adres zamieszkania ojca (prawnego opiekuna): ................................................   ........................ 

12. Nazwisko i imię matki (prawnej opiekunki): .........................................    .................................. 

13. Adres zamieszkania matki (prawnej opiekunki):........................................................................... 

14. Telefon kontaktowy rodziców: ..................................................................................................... 

15. Inne uwagi o dziecku lub rodzinie, np. niepełnosprawność, choroba przewlekła itp.: 

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

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

 
 
Żyrzyn, .......................................... 

.......................................................... 
podpis Rodziców( prawnych opiekunów)  

 
 
 
 



Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 
24-103 Żyrzyn, ul. 1000lecia 143 / tel. 81 8809025 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Ja/My niżej podpisany/a/ii ........................................................................................................oświadczam/y,  

                     imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów ) 

że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres, numer 
telefonu domowego lub służbowego zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 28.08.1997r. o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ) przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie w celu 
realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do córki/syna 
............................................................... 
 
.................................................                                                                                           ............................................ 
                        data                      podpis Rodziców/Opiekunów 

 
PROŚBA 

 
Proszę o zorganizowanie lekcji religii dla mojego dziecka w czasie nauczania w szkole podstawowej. 
 
.................................................                                                                                            ............................................ 
                        data                      podpis Rodziców/Opiekunów 

 
W przypadku zmiany danych w karcie zgłoszenia dziecka, zobowiązuję  się do ich aktualizacji. 
 
.................................................                                                                                          ............................................ 
                        data                      podpis Rodziców/Opiekunów 

 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na publikowanie 
fotografii i informacji z życia szkoły na stronach internetowych placówki zawierających wizerunek lub 
imię i nazwisko mojego dziecka oraz publikacji w mediach lokalnych. 

                                                                    .......................................... 
                                   podpis Rodziców/Opiekunów 

 
Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku opieki podczas drogi z domu do szkoły oraz  ze szkoły do 
domu. 

....................................... 
                                                                                                                                                         podpis Rodziców/ Opiekunów 
 
Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku opieki do momentu odjazdu autobusu z przystanku do szkoły  
i odebrania z autobusu po zakończonych zajęciach. 
* (dotyczy dzieci dowożonych). 

                                                                                                                              ........................................ 
                                                                                                                                                        podpis Rodziców/Opiekunów 

 
 
Rodzice upoważniają szkołę do podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka: 
tak           nie   (proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 
 
Rodzice wyrażają zgodę na kontrolę czystości głowy dziecka: tak, nie (proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

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

podpis Rodziców / Opiekunów 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem  
w szkole moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych.  

…………………………………………………….  
podpis Rodziców/Opiekunów  


