
 

 

Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji 
przebiegu nauczania (Dz. U. Nr 23 poz.223) – informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny – są zbierane w celu szybkiego 
kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane są udostępnione wyłącznie nauczycielom oddziału 
przedszkolnego, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie poniższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam 
zgodę. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 6-CIO LETNIEGO 
W REJONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 

 Proszę o przyjęcie: ...................................................................NR PESEL............................................ 
(imię i nazwisko dziecka)                                  (dziecka) 

urodzonego dnia..........................................do oddziału przedszkolnego na.............godzin dziennie 

 i............posiłków       od dnia........................................... od godz. …………….do godz. ……………… 

DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA(rodzina pełna/niepełna)………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA, ZAMELDOWANIA, TEL..................................................................................... 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)...................................................................................... 

MATKA dziecka (opiekun) pracuje w .................................................................................................... 
Na stanowisku...........................................w godzinach............................ tel......................................... 

OJCIEC dziecka (opiekun) pracuje w.................................................................................................................. 
Na  stanowisku.............................................w godzinach........................... tel........................................ 
 

Inne nr tel. kontaktowych – np babcia  dziecka………………………………………………………………... 

INNE UWAGI O DZIECKU (opieka poradni specjalistycznych, stałe lub nawracające 
choroby)............................................................................................................................................................. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Ja niżej podpisany upoważniam pracowników szkoły  do podjęcia niezbędnych działań w nagłych 
wypadkach zdrowotnych związanych z pobytem mojego dziecka w przedszkolu. 

 
podpis rodzica, opiekuna 

 
 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

• Zapoznania i przestrzegania postanowień statutu placówki 
• Regularnego uiszczania opłat  w wyznaczonym terminie 
• Przyprowadzania do oddziału przedszkolnego tylko zdrowego dziecka 
• Podawania do wiadomości  wszelkich zmian w podanych informacjach 

*WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM NA: 
• Okresowe przeglądy czystości mojego dziecka, 
• Publikacje wizerunku mojego  dziecka na stronie internetowej placówki 

                                                                                                               podpis rodzica, opiekuna 
 
Niniejszym przyjmuje 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 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    podpis rodzica, opiekuna 
*niepotrzebne skreślić 


	W REJONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 

