
KARTA ZAPISU DZIECKA 

do oddziału przedszkolnego 

na rok szkolny 2018/2019 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Bziance 

 

I. Dane osobowe dziecka 

PESEL 

           

 

Imię ………………………………………………..., Drugie imię ……………………………. 

Nazwisko………………………………………………………… 

 

Data urodzenia …………………………………………....... 

Miejsce urodzenia …………………………………………. 

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

…………………………………………………………………… 

 

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………….. 

 

II. Dane rodziców (prawnych opiekunów) 

Dane matki (prawnej opiekunki) dziecka 

 

Imię ………………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………………... 

 

Adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy  

 

……………………………………………….. 

Adres zamieszkania matki (prawnej opiekunki) 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Dane ojca (prawnego opiekuna) dziecka 

 

Imię ………………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………………... 

 

 

 



Adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy  

 

……………………………………………….. 

Adres zamieszkania matki (prawnej opiekunki) 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

INFORMACJA O SYTUACJI PRAWNEJ DZIECKA (proszę wstawić znak X  

w odpowiedniej kolumnie) 

Władzę rodzicielską i prawo o decydowaniu o edukacji dziecka oraz prawo do kontaktu ze 

szkołą posiadają: 

 

obydwoje 

rodzice 
 wyłącznie matka  wyłącznie ojciec  

opiekun prawny / opiekunowie 

prawni 
 

 

W przypadku gdy władza rodzicielska ustała z powodu śmierci jednego z rodziców jako załącznik 

wymagany jest akt zgonu lub stosowne oświadczenie rodzica. 

 

W przypadku gdy władzy rodzicielskiej został pozbawiony jeden z rodziców jako załącznik wymagany 

jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację. 

 

W przypadku gdy władzę rodzicielską posiada opiekun prawny lub opiekunowie prawni jako załącznik 

wymagany jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego. 

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i 

jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

Zobowiązuję sie niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o każdej zmianie danych 

zawartych w karcie zapisu. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Bziance. Przetwarzanie danych 

odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 ze zm). 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 


