
 

KARTA ZAPISU DZIECKA 

do Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera 

w Rychwale 
 

62-570 Rychwał ul. Konińska 46a 

tel. 63 2481077 
 (zgłoszenia od dnia 1 marca do 30 marca 2019 r.) 

 

 

KLASA ……………………. 

 

 

Rychwał, ………………. 2019 r. 

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

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

………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres rodziców/prawnych opiekunów) 

 

1. Imię i nazwisko dziecka:                     Drugie imię dziecka: 

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

2. Adres zamieszkania dziecka: 

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

3. Data urodzenia:                           Miejsce urodzenia:  

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

4. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów): 

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

5. Adres zamieszkania rodziców w przypadku gdy jest on inny niż dziecka: 

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

6. PESEL dziecka:  ………………………………………………………………………………………….. 

7. Numery telefonów rodziców: …………………………………       …………………………………… 

8. Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………  

9. Obwód szkolny (wpisać jeżeli dziecko jest spoza obwodu Szkoły Podstawowej  w  Rychwale): 

Nazwa szkoły: ............................................................................................................................................... 

Adres szkoły:  ................................................................................................................................................ 

 

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

                                                                             czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.                     

poz. 1000)  r. o ochronie danych osobowych, informuję Pana/Panią, że administrator danych 

osobowych Szkoła Podstawowa w Rychwale  zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani 

dziecka i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w 

zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły. Jednocześnie 

informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych, oraz uzupełniania, 

uaktualniania, sprostowywania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe. Administrator danych osobowych Szkoła Podstawowa w Rychwale  dołoży 

wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 
 

Oświadczenie woli 
 

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 

moich i członków mojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka (moich dzieci) uczęszczającego (uczęszczających) do Szkoły Podstawowej                        

w Rychwale, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej 

szkoły. 
 

 

                                                                                                    

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

                                                                                                    (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 

                                         

Oświadczenie 

 

Wnioskuję, aby moje dziecko ………………………………………………………………………….. 

uczęszczało na lekcje religii od 1 września 2019  roku. 

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

                                                                                                           (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Dodatkowe informacje : 

1. Czy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ?    

    – tak/nie (właściwe podkreślić) 

2   Czy dziecko posiada opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ?   

    – tak/nie (właściwe podkreślić). 

3. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ?  

   – tak/nie (właściwe podkreślić). 

4. Czy dziecko jest przewlekle chore ?  – tak/nie (właściwe podkreślić). 

 

5. Inne ważne informacje o dziecku: 
 

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

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

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

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

 
 


