
Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim 
78-500 Drawsko Pomorskie 

Tel. 94 306 7777 
Tel/fax  94 36 342 22 lub 94 306 7778 
e-mail sp-mielenko@oswiata.org.pl  

www.mielenko.edu.pl 

 

       KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY /PRZEDSZKOLA   ……………………………… 
                                                                            Skreślić niepotrzebne                            klasa lub grupa przedszkolna 

NA ROK SZKOLNY 20    /20    
(Prosimy o dokładne  i czytelne wypełnienie dużymi literami „pismem drukowanym”.) 

 
Dane dziecka: 
1. imię, imiona ( na podstawie metryki urodzenia) i nazwisko ucznia: 

_______________________________________________________________________________ 

2. data i miejsce urodzenia: __________________________________________________________ 

3. PESEL ucznia: ___________________________________________________________________ 

4. dokładny adres stałego zamieszkania dziecka: 

_______________________________________________________________________________ 

5. dokładny adres tymczasowego zamieszkania dziecka 

_________________________________________________________________________ 

Dane matki/opiekunki  dziecka 

6. imię i nazwisko matki /opiekunki: ________________________________________________________ 

7. adres zamieszkania matki /opiekunki: 

________________________________________________________ 

8. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem): 

_______________________________________________________________________________ 

9. nr tel. do zakładu pracy    /   nr tel. komórkowego matki: 

_____________________/__________________________ 

10. e-mail________________________________________________________________________________- 

Dane ojca/opiekuna dziecka 

11. imię i nazwisko ojca /opiekuna: __________________________________________________________ 

12. adres zamieszkania ojca /opiekuna: 

________________________________________________________ 

13. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem): 

_______________________________________________________________________________ 

14. nr tel. do zakładu pracy        /   nr tel. komórkowego ojca: 

_______________________/_____________________ 

15. e-mail________________________________________________________________________________ 

16. Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące pełnoletnie osoby (imię nazwisko i stopień pokrewieństwa): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna  

 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1pkt 1 (oraz/lub art. 27.2 pkt 1-dla danych wrażliwych) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, 
poz. 926) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych oraz na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest szkoła podstawowa w Mielenku Dr. z siedzibą w Mielenku Dr. 47, 78-500 Drawsko Pom. 
• Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania, 
• Dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
• Dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji 

nauki religii. 

……………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 


