
KARTA ZAPISU DZIECKA  
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STARACHOWICACH 

Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym 

DANE OBOWIĄZKOWE  

DANE DZIECKA 

Nazwisko  

Imiona  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zameldowania na pobyt stały  

Adres zameldowania na pobyt 
tymczasowy 

 

Adres zamieszkania  

PESEL            

DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

e-mail   

Telefon kontaktowy  

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

e-mail  

Telefon kontaktowy  

 
INFORMACJA 

 Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z siedzibą przy                 
ul. Prądzyńskiego 2, 

  dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji 
obowiązku szkolnego. 

 
 
 



DANE DODATKOWE 

DANE DODATKOWE O DZIECKU   (zaznaczyć krzyżykiem) 

 
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności 
 

      □ TAK                         □ NIE 

 
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 
 

      □ TAK                         □ NIE 

 
Dziecko chce uczęszczać do klasy integracyjnej  
 

      □ TAK                         □ NIE 

 
Zgoda na umieszczenie numerów telefonów do 
rodziców/opiekunów prawnych dziecka w dzienniku 
lekcyjnym (w formie papierowej i elektronicznej) 

 

       □ TAK                         □ NIE 

 
Placówka, w której dziecko dotychczas realizowało 
obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania 
przedszkolnego  
 

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.a 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 w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1000 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w tym wizerunku mojego dziecka przez 
SP13 w Starachowicach w celu podejmowania akcji 
edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, 
promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, 
także w ramach informacji zamieszczanych na stronie 
internetowej oraz realizacji innych działań 
edukacyjnych 
 

      □ TAK                         □ NIE 

 
 
 

Data wypełnienia wniosku: 
 
 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna: 
 
 

Data przyjęcia wniosku przez placówkę: 
 
 

 


