
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JURGOWIE 

DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM  20……/ 20…… 

 

1. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko ucznia  
Drugie imię ucznia  
Data i miejsce urodzenia  
PESEL ucznia  
Adres zameldowania ucznia  
Adres zamieszkania ucznia  
Imię i nazwisko Matki  

Ojca  
Telefon 
kontaktowy 

Matki  
Ojca  

Tel. Kontaktowy w przypadku 
braku możliwości połączenia 
na numery wskazane powyżej. 

 

Kontakt e - mailowy  
 

2. Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Informacje 
wpisywać należy na [podstawie metryki urodzenia czy dowodu 
osobistego. W chwili składania karty u dyrektora szkoły rodzice / prawni 
opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów 
poświadczających poprawność wpisanych danych. 

3. Informacja uzupełniająca: Rodzice/prawni opiekunowie dziecka 
zobowiązani są zawiadamiać o każdej zmianie, która dotyczy dziecka, tj: 
zmianie imion, nazwisk, adresu zameldowania, adresu zamieszkania, 
zmianach w realizacji obowiązku szkolnego. 

4. Dodatkowe informacje: 

Czy uczeń / uczennica będzie uczęszczał/a na 
lekcje religii w szkole? 
 

 

Czy uczeń/ uczennica będzie uczęszczał/a na 
lekcje języka słowackiego w szkole? 

 



Adres szkoły obwodowej (w przypadku dzieci 
spoza rejonu SP w Jurgowie). 
 

 

Dodatkowe informacje o dziecku, które 
rodzic/prawny opiekun chce przekazać 
wychowawcy i które są istotne w procesie 
nauczania. 

 

 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka ............................................................................................ 
do celów związanych z procesem rekrutacji oraz procesem dydaktycznym 
i opiekuńczo – wychowawczym w Szkole Podstawowej w Jurgowie, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz do celów 
związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. umieszczania na tablicach 
ogłoszeń szkolnej stronie internetowej oraz w mediach i prasie: 
wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, 
imprez i innych wydarzeń, ·danych dziecka w postaci imienia, nazwiska, 
klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi osiągnięciami lub 
udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez szkołę. 

6.  Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej zgodnie z 
art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz.553, ze zm.) za 
złożenie fałszywych oświadczeń i podanie fałszywych danych.  

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

(miejscowość, data)    (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 
 


