KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM ŚW. FRANCISZKA W WARSZAWIE
w roku szkolnym 2020/2021

I DANE DZIECKA:
1. Imiona i nazwisko dziecka:
Pierwsze imię…………………………………… Drugie imię………………………………………..
Nazwisko…………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia (miesiąc słownie)………………………………………………………………...
3. PESEL dziecka……………………………………………….
4. Adres zamieszkania kandydata:……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
II DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH):
Dane rodziców
1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Miejsce zamieszkania

4.

Adres e-meil

5.

Tel. kontaktowy

Matki

Ojca

DODATKOWE INFORMACJE
1.

Nazwa i adres szkoły obwodowej

2.

Czy dziecko odbyło roczne przygotowanie

TAK / NIE

w zerówce w oddziale przedszkolnym lub szkolnym?
3.

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności? (nr opinii, data
wydania)

4.

Język obcy, którego dziecko uczyło się
w zerówce.

5.

Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe
choroby, wady rozwojowe, alergie, inne:

TAK / NIE

6.

Przynależność do parafii

7.

Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej*

TAK / NIE

8.

Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej*

TAK / NIE

9.

Dziecko pozostaje pod opieką tylko jednego rodzica*

TAK / NIE

10. Dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 210

TAK / NIE

*w wyżej wymienionych przypadkach należy przedłożyć stosowne dokumenty.
III OŚWIADCZENIE RODZICÓW
________________________________________________________________________________
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133) dane
osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych
szkoły. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy
sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane
w karcie zgłoszenia dziecka do szkoły są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami
prawa.
Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka, ul. Teresińska 9, 00727 Warszawa. Szkoła nie przekazuje tych danych innym podmiotom. Odbiorcą danych (uprawnionymi do
przetwarzania) są nauczyciele i pracownicy wyżej wymienionej szkoły.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem 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 przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacyjnej dane są zgodne ze stanem
faktycznym.

Podpis Matki

…..……………………………………………

Podpis Ojca

……………………………………………….

Warszawa, dn………………………

