KARTA UCZNIA KLASY I
Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
Rok szkolny 2017/2018
I. Dane osobowe dziecka
Nazwisko.........................................................................
Imię ................................................................................
Drugie imię ....................................................................
Data urodzenia ...............................................................
Miejsce urodzenia ......................................... woj. ………………………………
PESEL

Adres zamieszkania ucznia:
......................................................................................................................................................
Adres zameldowania ucznia:

(wpisać w przypadku gdy jest inny niż zamieszkania)

.......................................................................................................................................................
Szkoła rejonowa wg miejsca zameldowania: .………………………………...........................
.………………………………………………………………………………….........................

II. Dane matki (prawnej opiekunki) dziecka
Nazwisko......................................................................................
Imię .......................................................drugie imię........................................................
telefon kontaktowy ...................................................................
Adres zamieszkania:
......................................................................................................................................................
Dane ojca (prawnego opiekuna) dziecka
Nazwisko ........................................................................................
Imię .................................................drugie imię .......................................................................
telefon kontaktowy ......................................................................
Adres zamieszkania:

.................................................................................................................................
III. Orzeczenie o niepełnosprawności: TAK/ NIE* (jeżeli tak - proszę dostarczyć kopię)

IV. Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii organizowane na terenie naszej
szkoły?
TAK / NIE *
V. Dotyczy dzieci które mają do szkoły powyżej 3 km i mają prawo korzystać z dowozu
autobusem szkolnym.
Odległość od miejsca zamieszkania:
 od 3 do 4 km
 od 4 do 5 km
 od 5 do 10 km
Korzystanie z autobusu szkolnego: TAK/ NIE *
VI. W roku szkolnym 2016/17 dziecko objęte było przygotowaniem przedszkolnym
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole:
……………………………………………………………………………………………. …
VII. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły:…………………………………
………………………………………………………………………………………………..
VIII. OŚWIADCZENIE
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na objęcie dziecka opieką pielęgniarską oraz na sprawdzanie
czystości i higieny osobistej przez okres edukacji szkolnej.

……………………………………….

………………………………………

Czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

Czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych na okres edukacji szkolnej

Dotyczy uczennicy/ucznia ...................................................................................................................
imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie
internetowej naszej szkoły przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
ul. 11 Listopada 2 w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

………………………………………………………….
Czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

Radzymin, dn. …………………………………….

……………………………………………………...
Czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

