
        
                                                                                                            DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA  

na rok szkolony 2015/2016 
(Prosimy o dokładne  i czytelne wypełnienie dużymi literami „pismem drukowanym”.) 

CZĘŚĆ I 

1. imię (imiona) i nazwisko ucznia: __________________________________________________________ 

2. data i miejsce urodzenia: ________________________________, PESEL ucznia: ___________________ 

3. dokładny adres zamieszkania: ____________________________________________________________ 

4.   adres zameldowania jeżeli jest inny niż adres zamieszkania ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. nr tel. do domu:  ______________________________________________________________________ 

6. imię i nazwisko matki (opiekunki): ________________________________________________________ 

7. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem): ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8. nr tel. do zakładu pracy/nr tel. komórkowego matki: _____________________/________________ 

9. imię i nazwisko ojca (opiekuna): ______________________________________________________ 

10. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem): ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

11. nr tel. do zakładu pracy/nr tel. komórkowego ojca: ______________________/_________________ 

12. inne telefony kontaktowe ______________________________________________________________ 

czytelny podpis rodzica 

CZĘŚĆ II  
Zgodnie z §1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 

155 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż moje dziecko będzie uczęszczać na zajęcia religii 
organizowane w Szkole. 

czytelny podpis rodzica 

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią II oznacza, że nie wyrażają Państwo woli, aby Państwa dziecko 

uczęszczało na zajęcia religii organizowane w Szkole. 

CZĘŚĆ III  

 Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i tury-

styki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516) wyrażam stałą zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach 
i imprezach szkolnych w roku szkolnym 2014/2015. 

 

 

 Oświadczam, że zgodę, o której mowa w §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)  na udział mojego dziecka będę 

wyrażał każdorazowo przed wycieczką lub imprezą szkolną w formie pisemnej.  

 

 

 

czytelny podpis rodzica 

UWAGA: W części III proszę wyraźnie oznaczyć znakiem X tylko jedno wybrane przez Państwa 
sformułowanie. Wyrażenie zgody na udział w wycieczkach nie oznacza, że uczeń musi uczestniczyć we 

wszystkich wyjazdach, ale pozwala uniknąć pisemnego wyrażania zgody przed każdym wyjazdem, w którym 
dziecko bierze udział. 

CZĘŚĆ IV  

Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych nie odbywają się pla-
nowane zajęcia na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, odpowiednio przychodziło później do 

szkoły lub wcześniej kończyło zajęcia i samodzielnie wracało do domu. 

czytelny podpis rodzica 



UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią IV oznacza, że Państwa dziecko zawsze przychodzi i wychodzi 

ze Szkoły zgodnie z planem lekcji, nawet w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych pierwsze lub ostatnie 

lekcje nie odbywają się. W tym czasie dziecko znajdować się będzie pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 
 

CZĘŚĆ V   
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas powrotu ze 

szkoły w dniach, gdy nie korzysta ono z odwozu autobusem szkolnym.  

                                                                                                           
                                                                                                           czytelny podpis rodzica 

UWAGA Brak Państwa podpisu pod częścią V oznacza, że nie wyrażają Państwo zgody na powrót dziecka do 

domu w sposób inny niż autobusem szkolnym. 
 

CZĘŚĆ VI 
Wyrażam na udział mojego dziecka w następujących zajęciach pozalekcyjnych…………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       
                                                                                                                           
                                                                                                                        czytelny podpis rodzica 

CZĘŚĆ VII 
Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła, rok urodzenia) oraz 

wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa, foldery, gazetki szkolne itp.) oraz 
w prasie, radiu i telewizji, w szczególności w związku z odnoszonymi przez nie sukcesami. 

 

 

czytelny podpis rodzica  

 
UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią VII oznacza, że nie wyrażają Państwo zgody na publikowanie 
danych osobowych swojego dziecka w publikacjach szkolnych. 

 
 

CZĘŚĆ VIII   

Oświadczam, że zapewnię opiekę mojemu dziecku w następujących dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:  

 10 listopada 2014r. (poniedziałek) 
 14 października 2014r. (wtorek) 

 2 stycznia 2015 r. (piątek) 

 5 stycznia 2015r. (poniedziałek) 
 1 kwietnia 2015r. (środa) - sprawdzian klasy VI 

 5 czerwca 2015r. (piątek) 

czytelny podpis rodzica  

 
UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią VIII  oznacza, że nie zapewnią Państwo opieki swojemu dziecku 

w wyżej wymienionych dniach. 

 

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) 
dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są  w celu realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły.  

Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowa-
nia w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w Karcie 

informacyjnej ucznia są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.  
 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 
moich i członków mojej rodziny oraz wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka w zakresie dydaktyczno-wychowawczej  działalności szkoły. 
 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej Karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 
..................................................                                                                     ................................ 
                   data                                                                                            (podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki) 

    

      


