
KARTA ZAPISU DZIECKA 

do oddziału przedszkolnego 

na rok szkolny 2022/2023 

 

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. 

 

 

DEKLARACJE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

(proszę wstawić znak X w kolumnie TAK lub NIE) 

 TAK NIE 

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka oraz na umieszczanie 

zdjęć zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości 

szkolnych organizowanych przez SP Bzianka na stronie internetowej szkoły i Gminy 

Rymanów, gazetkach, tablicach szkolnych i w lokalnej prasie oraz w celu informacji i 

promocji szkoły (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

  

Wyrażam zgodę na prezentowanie prac wykonanych przez moje dziecko podczas zajęć 

edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły, gazetkach, tablicach 

szkolnych lub w lokalnej prasie 

  



Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dodatkowych zajęciach organizowanych w 

przedszkolu 
  

Wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej   

Wyrażam zgodę na objęcie dziecka opieką zdrowotną przez higienistkę szkolną   

 INFORMACJE DODATKOWE (proszę wstawić znak X w kolumnę TAK albo NIE) 

 TAK NIE 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

 

 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka z oddziału przedszkolnego następujące osoby (nie 

dotyczy rodziców / opiekunów prawnych): 

 

1. __________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa dla dziecka, nr telefonu) 

 

2. __________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa dla dziecka, nr telefonu) 

 

3. __________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa dla dziecka, nr telefonu) 

 

4. __________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa dla dziecka, nr telefonu) 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w 

drodze z przedszkola do domu pod opieką osób przeze mnie upoważnionych. 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i 

jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o każdej zmianie danych zawartych 

we wniosku. Wyrażone zgody obowiązują przez cały cykl nauki w oddziale przedszkolnym. 

Przyjmuję do wiadomości, że zgody te mogę w każdej chwili cofnąć składając odpowiednie 

pisemne oświadczenie u dyrektora szkoły. 

 

 

 

 



Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y 

 o tym, że administratorem moich danych jest szkoła oraz o przysługujących mi na podstawie 

art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego 

dalej „RODO” uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz 

o prawie do ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe 

dobrowolnie.  

 

 

 

   

 

 

……………………………………………… 

 

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

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 


