KARTA INFORMACYJNA
rok szkolny 2017/2018
klasa ……………………………………

1. Nazwisko i imiona dziecka
2. Data urodzenia
3. Miejsce urodzenia
4. Pesel
5. Adres zamieszkania

ulica:
kod pocztowy:
miejscowość:
gmina:
6. Adres zameldowania
(wpisać jeśli jest inny niż
zamieszkania)

ulica:
kod pocztowy:
miejscowość:
gmina:
7. Nazwa i adres szkoły
obwodowej
8. Poprzednia
szkoła/przedszkole
(wpisują tylko nowi uczniowie)

9. Nazwisko i imię matki
10. Adres zamieszkania matki
(wpisać jeśli jest inny niż adres
dziecka)

11. Nr telefonu/email matki

tel.:
email:

12. Nazwisko i imię ojca

13. Adres zamieszkania ojca
(wpisać jeśli jest inny niż adres
dziecka)

14. Nr telefonu/email ojca

tel.:
email:

15. Osoby uprawnione do
odbioru dziecka ze szkoły
– inne niż rodzice (nazwisko, imię,
seria i nr dowodu osobistego, ew. nr
telefonu)

1.

2.

3.

4.

5.

16.Uwagi dotyczące odbioru
dziecka ze szkoły
(np. ograniczenie kontaktu)

17. Ważne informacje o
stanie zdrowia dziecka
(alergie, choroby przewlekłe,
zalecenia lekarskie, stale
przyjmowane leki itp.)

18. Informacje ważne dla
funkcjonowania dziecka
w szkole (sytuacja rodzinna,
opinia/orzeczenie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej itp.)

Wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka w:

Podpis Rodzica:

1) zajęciach terenowych prowadzonych 1)
w ramach aktywności lekcyjnej
i pozalekcyjnej w NSP Praxis.
Oświadczam,
że
nie
ma
przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału mojego dziecka w powyższych
zajęciach. Znam regulamin wycieczek
i zajęć terenowych obowiązujący
w szkole i akceptuję go.
2) zajęciach na basenie organizowanych 2)
w ramach aktywności pozalekcyjnej.
Oświadczam,
że
nie
ma
przeciwskazań
zdrowotnych
do
udziału mojego dziecka w powyższych
zajęciach. Znam regulamin wycieczek
i zajęć terenowych obowiązujący
w szkole i akceptuję go.
3) w zajęciach religii/etyki (wybrać
3)
właściwe) w NSP Praxis
Rodzice/opiekuni prawni dziecka są zobowiązani powiadomić szkołę o zmianie danych
kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej karcie informacyjnej są zgodne ze stanem
faktycznym.

…………………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić oświadczenie:
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dziecko ………………………………..………… może na moją odpowiedzialność
samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej.

…………………………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w niniejszej
karcie informacyjnej w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu realizacji
dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńczej działalności szkoły.

…………………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na podstawie art. 23 ust. pkt 1 ustawy z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016, poz. 922) na publikowanie danych
osobowych (imienia, nazwiska, klasy i szkoły) oraz w trybie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016, poz. 666) wizerunku mojego
dziecka na stronie internetowej szkoły, fanpagu, gazetce szkolnej i innych materiałach
promocyjnych, w szczególności w związku z odnoszonymi przez nie sukcesami.
*wybrać właściwe
………….…………………………………………………….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
1. Administratorem danych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Praxis” mieszcząca się przy ul.
Weteranów 207, 05-250 Łąki, która przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)
2. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U
z 2016, poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych zawartych
w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

