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KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA  

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ALEKSANDER W SIEDLCACH 

 

Proszę o przyjęcie Dziecka do klasy………… Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander 

w Siedlcach w roku szkolnym …………/ ………… 

1. Dane dziecka 

Imię …………………………………. Drugie imię ……………………………..…………. 

Nazwisko ………..................................................................................................................... 

Data urodzenia ................................... miejsce urodzenia ...................................................... 

PESEL ……………………………………………………………………………………… 

1.1.Adres zamieszkania Dziecka 

Ulica/Miejscowość……………………………………..nr domu…………nr lokalu………. 

Kod pocztowy………………. Miejscowość………………………………………………... 

Województwo…………...…...……Powiat………………….Gmina………….…………… 

1.2.Adres zameldowania Dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

 

Ulica/Miejscowość…………………………………..nr domu…………nr lokalu………. 

Kod pocztowy……………….Miejscowość………………………………………………... 

Województwo…………...…...……Powiat………………….Gmina………….…………… 

1.3.Informacje dodatkowe o Dziecku 

Dziecko posiada orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej 
TAK/NIE* Diagnoza: 

Choroby przewlekłe TAK/NIE*  

Alergia TAK/NIE*  

Wady rozwojowe TAK/NIE*  

Przyjmowanie leków TAK/NIE*  

*skreślić niewłaściwe 

2. Dane Rodziców:  

2.1.Dane Matki Dziecka 

Imię………………………nazwisko……………………………tel………………………... 

Adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zamieszkania Dziecka 

Ulica/Miejscowość……………………………………..nr domu…………nr lokalu………. 

Kod pocztowy………………. Miejscowość………………………………………………... 

Województwo…………...…...……Powiat………………….Gmina………….…………… 

Adres e-mail............................................................................................................................. 
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2.2. Dane Ojca Dziecka 

Imię………………………nazwisko……………………………tel………………………... 

Adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zamieszkania Dziecka 

Ulica/Miejscowość……………………………………..nr domu…………nr lokalu………. 

Kod pocztowy………………. Miejscowość………………………………………………... 

Województwo…………...…...……Powiat………………….Gmina………….…………… 

3. Informacja 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Państwa danych i danych Państwa Dziecka 

jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach, ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce. 

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do materiałów 

utrwalających wizerunek ucznia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również 

prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie woli 
Wyrażam zgodę na: 

− zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego Dziecka oraz Rodziców 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych  

− wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, w gazetkach i na 

tablicach szkolnych  

 TAK  

 NIE  

 

................................................................      ..................................................................... 
(czytelny podpis Matki)      (czytelny podpis Ojca) 

 

 

Siedlce, dnia ………………………………............... 

 

4. Dane szkoły obwodowej 

 

Nazwa:……………………………………………………………………………………..…… 

Ulica/Miejscowość……………………………………..nr domu…………nr lokalu……..……. 

Kod pocztowy………………. Miejscowość………………………………………………..…... 

Województwo…………...…...……Powiat………………….Gmina………….…………… 

OŚWIADCZENIE 

1. Niniejszym oświadczam, że podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Akceptuję statut oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie z jego ustaleniami. 

 

 

.....................................................................  ..................................................................... 
(czytelny podpis Matki)      (czytelny podpis Ojca) 

 

Siedlce, dnia ………………………………............... 
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WYPEŁNIA SZKOŁA 

 

Ucznia przyjęto do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach  

w dniu …….............. do klasy ….................... w roku szkolnym …............. /.................. 

 

 

Wpisano do księgi ucznia pod nr.: ………………………… 

Wydano legitymację szkolną w dniu: ……………………… nr: …………………… 

Dane Dziecka sprawdzono na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka  

nr: …………………………………… z dnia: ………………….…………………… 

 

Tożsamość Rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………… ustalono 

na podstawie dowodu osobistego seria ………….…. nr…….……………………. 

wydanego przez: ……………………………………….…………………………………… 

 

 

 

 

 ………………………………………… 
 Podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

Siedlce, dnia ………………………………............... 
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