
 
.............................................                                             Przed wypełnieniem proszę  przeczytać całość 

 I WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM                                                                
(pieczęć szkoły)      
 
 Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie. 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ZSP W ŁADACH  
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ks. J. Poniatowskiego  

                                                                               
                                                                                    ROK SZKOLNY 2023/2024 

 
 

 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE ................................................................................................................................................... 
                                                                                                                      (IMIONA I NAZWISKO DZIECKA,) 

 
 
KL.  PIERWSZA                                                                                               DZIECKO (ile lat) ……………………. 
                                                                     

 
 PESEL…......................................................................   UR. ............................   W……………………………………………… 
                             (DATA)                                                                                                                                                       (MIEJSCOWOŚĆ) 
 

 
Adres  zamieszkania dziecka  
 
..................................................................................................................................................................................... 
                                                                              (miejscowość, ulica, numer domu) 

Adres zameldowania dziecka 
 
..................................................................................................................................................................................... 
                                                                              (miejscowość, ulica, numer domu) 
 

Adres szkoły rejonowej (w przypadku , gdy jest inny adres zameldowania niż zamieszkania):  
 
...................................................................................................................................................................................                                                  
( Nr Szkoły Podstawowej i adres szkoły).  

 

I DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów,  telefony 

1).................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania/ korespondencyjny rodziców/opiekunów 

1).................................................................................................................................................tel. ........................... 

2).................................................................................................................................................tel. ………............... 
                                                  (miejscowość, ulica, numer domu). 
 

Adres zameldowania rodziców/opiekunów 
 
1).................................................................................................................................................................................. 
 
2).................................................................................................................................................................................. 
                                                (miejscowość, ulica, numer domu) 
 

 

Telefon do natychmiastowego kontaktu  …................................................................................................................ 



 

 
 

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie  

 Dziecko matki  lub ojca samotnie je wychowujących  (podkreślić „tak” lub „nie”)   jeśli odpowiedź  brzmi „tak” należy ją    
udokumentować)    

 Dziecko matki lub ojca wobec których orzeczono  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,  bądź całkowitą  
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie   odrębnych  przepisów  (podkreślić „tak” lub „nie”), ( jeśli odpowiedź 
brzmi „tak” należy ją udokumentować  

 Dziecko wychowujące się w rodzinie  zastępczej,  (podkreślić „tak” lub „nie”)( jeśli odpowiedź brzmi „tak” należy ją 
udokumentować) 

 Dziecko z rodziny wielodzietnej ( wychowującej co najmniej 3 dzieci  (podkreślić „tak” lub „nie") jeśli odpowiedź brzmi „tak” 
należy wpisać  imiona i rok urodzenia rodzeństwa: 
1)........................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................... 
3)…………………………………………………………………………………………. 

 

 Dodatkowe informacje o dziecku (niepełnosprawność, choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie...) 
               ............................................................................................................................................................... 

 Dziecko było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną  ……………………… opinia,  orzeczenie, IPET 

III. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów: 

1. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza 
rodzicami/opiekunami będą odbierać dziecko ze szkoły 

2. Zgadzam się na: 

 badanie dziecka przez lekarza, pielęgniarkę, logopedę, pedagoga i psychologa 

 prowadzenie przez nauczyciela obserwacji i diagnozy dziecka a także pracy wyrównawczej, gdy zaistnieje taka 
      potrzeba 

 respektowanie zasad wynikających  ze Statutu Szkoły 

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne   
(Dz.U z 2018r poz. 1000 uprzejmie  informujemy iż:  

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach. 

 W przypadku pytań dot. procesu przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem danych osobowych pisząc na adres 
iod@cdkp.pl 

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa  oświatowego z dn. 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji rekrutacji i statutowych, 
zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 Podstawą przetwarzania zbieranych danych będzie art.6 ust.1 lit.f  oraz w zakresie danych ujętych w punktu III karty na podstawie art.9 ust. 2. lit. f RODO 

 Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Szkołę. 

 W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych lub dziecka  
danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie 

 W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu 
należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych czyli Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach 

 Pana/Pani i  dziecka  dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. .  

 Pana/ Pani i dziecka  dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane 
– rekrutacja i okres nauki w szkole. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych w okresie 
prawnie wymaganym od Administratora danych. 

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub 
usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO do Prezesa 
Urzędu Danych Osobowych . 

                                                              

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
z późn. zm.) oświadczam, że informacje podane w Karcie są zgodne z prawdą. 
 
 
Data ...............................       …………………………             …………………     …………………… 

                                              podpis matki                         podpis ojca                       / opiekunów / 

 
 
Wyrażam/ nie wyrażam zgody na przyjęcie ucznia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, Szkoła 
Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w roku szkolnym 2023/2024.                              

                                         Dyrektor ZSP 

mailto:iod@cdkp.pl

