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Szkoła Podstawowa Nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

    
 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

– dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (art.133 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe): 
1) imię, imiona dziecka…………..……………………....……………………………………........................................…………………………….…………………………………………………….……. 

2) nazwisko dziecka….....……………………..……....…………………………………………........................................…………………………………………….…………………………………………  

3) data urodzenia…………………….......………………………………………………………........................................……...…………………………………………….………………………………..……  

4) numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość …………….……………..........................................……………......…………………………………………………………………………….……………..……… 

5) imiona i nazwiska rodziców dziecka: 

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

               ojca                                                                                                                                                                                                                   matki 

6) adres poczty elektronicznej rodziców (o ile je  posiadają)    
……………………………………………………………………………..........................................…...………………………………………….…………………………….………………………………………..…….……. 

              ojca                                                                                                                                                                                 matki 

7) numery telefonów (o ile je  posiadają) rodziców dziecka: 

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

              ojca                                                                                                                                                                                                      matki  

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata 

 

1) adres miejsca zamieszkania kandydata  (dziecka)  …………………………………………………………………………………… 

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

2) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata (dziecka) ………………..………………………………………………………… 

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

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu                           
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 
 

Miejscowość, data……..........……                                                                            …….................................................................................. 
                                                                                                                                                              podpis rodzica 

 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi            
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku w dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami) 

 
 

Miejscowość, data……..........……                                                                            …….................................................................................. 
                                                                                                                                                              podpis rodzica 
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Dodatkowe informacje  
1) Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy integracyjnej :   *tak  *nie 

2) Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej? Jeżeli tak to w jakich godzinach? (dotyczy osób niedowożonych) 

od godziny.......................   do godziny.......................  

 
 
 
 

3) Zgoda - umieszczanie zdjęć z wizerunkiem ucznia 
 

 Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć 

zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas jego pobytu w szkole, w szczególności 

podczas uroczystości szkolnych, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek szkolnych, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki mojego 

dziecka w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone w gablotach, kronikach 

szkolnych, gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 
podpis rodzica 

 
 
 
 
4) Zgoda na publikację osiągnięć ucznia 

 
 Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka, w tym imienia i nazwiska oraz klasy, w celu publikacji wyników konkursów, prezentacji osiągnięć 

i prac ucznia na stronie internetowej szkoły, w materiałach promujących szkołę, gazetce szkolnej,  

w gablotach oraz kronikach szkolnych. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi  im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku Os. Siejnik I 14 19-400 Olecko. 

 Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści  

oraz możliwość ich poprawienia. 

 

podpis rodzica 
 

 

 


