
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY 

w roku szkolnym 20……./20…… 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego  dziecka: …………………………………………................................. 
                                                                              (imiona i nazwiska) 

 
urodzonego …………………………w…………………………………...... PESEL: …………...…………………………………… 
                         (data urodzenia)                                         (miejsce urodzenia) 
 
 

zamieszkałego: miejscowość:……………..…………….………………….. kod pocz. ………………………………. 
 
ul……………………………………………………………. nr domu…………. nr mieszkania……………........................ 
 
do klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von 

Eichendorffa w Krośnicy 
 

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w …………………….................................................. 
 
………….......................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres przedszkola, numer telefonu) 
 

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych: 
 

Matka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail) 
 

Ojciec ………………………………………………………………………………………...………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail) 
 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez ZSGI Publiczną Szkołę Podstawową w ………………………. 

Oświadczamy, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 
…………………………………………………………………………………………………........................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
□ Przestrzegania postanowień Statutu Zespołu 
□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 
□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców 

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

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) 

 
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych 
okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

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



data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów 
uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie                     
z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Wyrażam zgodę na udostępnienie Przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Publiczną Szkołę Podstawową                                               
w……………………………….. imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka ………………………………………………………  
w: 
1) mediach oraz na terenie szkoły, 
2) imprezach sportowo-rekreacyjnych w miejscach publicznych, 
3) szkolnych pracach manualnych w mediach oraz na terenie szkoły, 
4) występach kulturalno- artystycznych w miejscach publicznych, 
w celu i zakresie związanym z edukacją mojego dziecka przez okres obowiązku szkolnego w w/w szkole. 

3. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o tym, że administratorem moich danych 
osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Krośnicy oraz o przysługujących mi na 
podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) 
o uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich 
poprawiania. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie. 

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

  data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

  
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na uczęszczanie mojego dziecka ……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

na lekcje religii w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w 

Krośnicy. 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 

……………………………………............................... 
data i czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
Zgoda rodziców ucznia na udział ich dziecka  

w zajęciach organizowanych przez szkołę- „Szachy w szkole” 
 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego syna/córki* …………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                (imię, nazwisko ucznia) 

 

ucznia/uczennicy* kl. ………. na udział w zajęciach szachowych w ramach programu „Szachy w Szkole”, które będą się 

odbywać w budynku PSP w Krośnicy, w wymiarze- 1 godzina tygodniowo. 

* - niepotrzebne skreślić 

                                                                                                           



…………………………………………………………… 
  podpis rodziców/ prawnych opiekunów  ucznia 

 

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ- NIEMIECKIEGO 
 
 
Na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z  18 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627) 
 

Imiona i nazwiska rodziców:  

1. ………………………………………… ………………….. 

2. ………………………………………… …………………. 

Miejscowość i data: 

 …………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa szkoły:  

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

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

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 
z późn. zm.) wnoszę o objęcie mojego syna/córki …………………………………… 

……………………………….……………………………………od roku szkolnego………./………..  nauką1):  

1) języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języka regionalnego  

Preferowana forma zajęć2): 

a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/ mniejszości etnicznej/języka regionalnego, 

b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: polskim i języku mniejszości narodowej/ mniejszości etnicznej 

/języku regionalnym  

c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/ mniejszości etnicznej/języku regionalnym  

2) własnej historii i kultury3). 

Podpisy rodziców:  

1. ………………………………………  

 

2. ………………………………………. 

Data i podpis osoby przyjmującej 
wniosek:  
……………………………………………………… 
……………………………………………………….  

 

1) Właściwe zaznaczyć.  
2) Zaznaczyć preferowaną formę.  
3) Nie dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 
   


