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Wydminy, dn………………………………..  

 
KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO   
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka .................................................................................................................. 

do klasy …………………… Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  w  Wydminach, na rok szkolny ........................................................ 

    
DANE OSOBOWE: 

UCZEŃ RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI 

Nazwisko  
Ojciec 

 

Imiona  Imię i nazwisko  

Data urodzenia  Kod i miejscowość  

Miejsce urodzenia, 

województwo 
 Ulica i numer domu  

Obywatelstwo 

 
 Matka 

 
PESEL  

Adres zameldowania na pobyt stały Imię i nazwisko  

Kod i poczta  Kod i miejscowość  

Ulica i numer domu, 

miejscowość 
 Ulica i numer domu  

Adres  zamieszkania 

(jeżeli jest inny niż zameldowania)  
                                     Opiekun prawny* 

                                (jeżeli jest inny niż rodzice) 

Kod i poczta  Imię i nazwisko  

Ulica i numer domu, 

miejscowość 
 Kod i miejscowość  

Adres do 

korespondencji (jeżeli 

jest inny niż 

zamieszkania)  

ulica numer domu, 

miejscowość 

 Ulica i numer domu  

Telefony kontaktowe do rodziców / opiekunów Adres poczty elektronicznej 

   

    
INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Szczególne zainteresowania dziecka:  

 

................................................................................................................................................................................... 

2. Czy dziecko było pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej (tak/nie)*? 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności (tak/nie*) 

4. Inne informacje ważne dla zdrowia, rozwoju  i bezpieczeństwa ucznia ………………..………………………… 

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

5. Obwód Szkoły Podstawowej do którego uczeń należy .......................................................................................... 
 

 

……….………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załączniki: 
* karta zdrowia, inne np. opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarzy, oświadczenia rodziców/prawnych 

opiekunów, 

* niepotrzebne skreślić 

 
OŚWIADCZENIE: 

 

Niniejszym oświadczam, że:  

1. Akceptuję statut i regulamin szkoły oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnego z ich ustaleniami.                  

(Statut szkoły dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły 

www.zsowydminy.mazury.edu.pl/dokumenty) 

2. Ponoszę odpowiedzialność materialną za mienie szkoły w przypadku celowego zniszczenia dokonanego przez 

moje dziecko / podopiecznego*. 

3. Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce                            

i wychowaniu mojego dziecka/ podopiecznego * poprzez udział w zebraniach rodziców, kontakt                                 

z wychowawcą oraz nauczycielami oraz do stawianie się niezwłocznie na wezwania dyrekcji szkoły, 

wychowawcy, pedagoga. 

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnianie wizerunku oraz informacji o osiągnięciach mojego 

syna/córki* w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły. 

5. Zobowiązuję się do czasu ukończenia przez dziecko 7 roku życia, do przyprowadzania do szkoły i odbierania 

dziecka ze szkoły/wyznaczonego  miejsca dojazdu autobusu szkolnego/, pod opieką osoby pełnoletniej, 

biorącej pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły/ wyznaczonego miejsca 

dojazdu autobusu szkolnego/.  

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez pielęgniarkę szkolną 

oraz na przeprowadzanie badań i działań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. 

7. Oświadczamy, że dziecko 

- będzie korzystać z opieki świetlicy w danym roku szkolnym w godzinach ……………………………………. 

- nie będzie korzystać z opieki świetlicy * 

 

 
………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 
OŚWIADCZENIE: 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 5 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 i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych 

oraz danych osobowych dziecka ………………………………..………… (imię i nazwisko dziecka) przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach, w związku z procesem rekrutacji, wprowadzaniem danych do Systemu Informacji 

Oświatowej oraz realizacją celów statutowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
 
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA RODZICÓW/UCZNIÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, 
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informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 
Wydminy reprezentowany przez Dyrektora, tel./fax: 087 421 00 28, e-mail: zsowydminy@interia.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy jest Pan Bolesław Idek, 

dane do kontaktu: e-mailiod@wydminy.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c i art. 9 ust. 2 lit.  

a-c RODO, w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), a także w celu realizacji statutowych 

zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole. 

4. Odbiorcami Pani/Pana/Ucznia danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, lub inne podmioty, którym administrator powierzy 

przetwarzanie danych osobowych. 
5. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania 

określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne) przetwarzane są za wyraźną zgodą rodzica. 

6. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: http://zsowydminy.pl/ 
w celu promocji działań dydaktyczno–wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 10 lat a 

następnie trwale usuwane. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa)przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody 

rodziców ucznia, zbieranej przez wychowawców.  
7. Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych 

osobowych przez ZSO Wydminy. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. 

Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa. 

8. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

9. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, 

 żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, 

 żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, 

 żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na wyżej wymienione przepisy prawa oświatowego. W 

pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
11. Pani/Pana/Ucznia dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą 

podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 

Zapoznałem/-am się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna)  

 


