
Karta przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 112 

w roku szkolnym …………/………….. 

 

 

Dane osobowe ucznia: 

Pierwsze imię ……….……….……...…… Drugie imię……………..…………….…………. 

Nazwisko…………………………………………….….… Klasa …………………………… 

Data przyjęcia dziecka do szkoły..…………………..………………………………………... 

Data urodzenia ……………………  Miejsce urodzenia…………….…….…….…………... 

PESEL  

Adres zamieszkania dziecka:……..…………………………………………..…………….… 

………………………………………………………………………………………………..… 

Adres zameldowania dziecka (jeżeli inny niż zamieszkania):.……….……………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Dane osobowe matki: 

Imię………………….……..….. Nazwisko……………………..……...…………..…………. 

Adres zamieszkania (jeżeli inny niż dziecka):…..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon…………………………………………………………………………….…………… 

Dane osobowe ojca: 

Imię..……………………..…….. Nazwisko…………………………………………………. 

Adres zamieszkania (jeżeli inny niż dziecka):………….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon..………………………………………………………………………………………… 

Adres i numer szkoły rejonowej (zgodnie z miejscem zameldowania dziecka) 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………….….. 

 



Karta przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 112 

w roku szkolnym …………/………….. 

 

Adres i numer szkoły, do której dziecko wcześniej uczęszczało: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym wyrażam / nie wyrażam zgody* na umieszczenie imienia oraz nazwiska dziecka na liście osób przyjętych 
do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie wywieszonej 
do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń. 

*Odpowiednie skreślić 

…....…………………………………..……………… 

       (czytelny podpis rodziców/prawnych  opiekunów) 
 

Administratorem danych osobowych zawartych w karcie jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 112 im. Marii Kownackiej z siedzibą przy ul. Zaułek 34 w Warszawie reprezentowana przez Dyrektora. 

Informujemy Pana/Panią, iż: 

1) Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646).  

2) Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami)- przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest 
wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa. 

3) Dane osobowe  zawarte w karcie przetwarzane będą w celu przyjęcia ucznia do Szkoły oraz w związku 
z wynikającym z przepisów prawa obowiązkiem prowadzenia dokumentacji szkolnej a także w związku 
z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w całym cyklu kształcenia przez Szkołę. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawienia. 

5) Dane mogą być udostępnione przez Szkołę podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
w przypadku wyrażenia zgody dane w zakresie imienia, nazwiska oraz oddziału przyjęcia zostaną 
opublikowane na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku. 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam/y, że podane powyżej dane są zgodne 
ze stanem faktycznym. 

 

Warszawa, dnia………………….…….………                  ……..….....…………….…………………………… 

                      (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 


