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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 

NA ROK SZKOLNY ……………………. 

(dla dzieci z rejonu)  

 
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 97 z 1997r. art. 24,32,35), informuję,  że 

administrator danych osobowych - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej zbiera i przetwarza dane 

osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  

w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły. Jednocześnie informuję, że 

przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbierania danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania  

w razie stwierdzenia, że dane są  niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator dołoży wszelkich 

starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

Oświadczenie  woli 
Zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania naszych danych osobowych i członków 

naszej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka uczęszczającego do oddziału zerowego przy 

Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej, a także naszych danych i członków naszej rodziny pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej 

szkoły. 

 

...............................................................         …………………………………………… 
      Data i podpis matki dziecka/opiekuna prawnego                       Data i podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego 

 

 

Proszę o przyjęcie naszego dziecka   
 

......................................................................................................................................................... 
(pierwsze i drugie imię oraz nazwisko dziecka) 

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

(nr PESEL) 

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

(data i miejsce urodzenia) 

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

(adres zamieszkania dziecka, łącznie z przysiółkiem Woli Batorskiej) 

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

(adres zameldowania, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

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

(dokładna odległość (km) jaką ma dziecko do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej od miejsca zamieszkania) 

 

 

do oddziału zerowego  

przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 
 

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane matki/prawnej opiekunki 
 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy / e-mail 
   

 

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki 
 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
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Dane ojca/prawnego opiekuna 
 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy / e-mail 
   

 

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
     

 

Rodzeństwo ucznia (imię i nazwisko, rok urodzenia) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? Jeśli tak to jakiej?  

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

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

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?............................................................ 
                         (tak – nr orzeczenia lub nie ) 
 

/Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności oryginał orzeczenia rodzic ma obowiązek przedstawić  

przy zapisie do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej/ 

 

Czy dziecko posiada opinię psychologiczno – pedagogiczną? .………………………………. 
 

/Jeśli dziecko posiada opinię psychologiczno – pedagogiczną oryginał opinii rodzic ma obowiązek przedstawić  

przy zapisie do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej/ 

 
 

Nazwa i adres przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko wcześniej uczęszczało 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Uwagi o dziecku, inne istotne informacje o stanie zdrowia, specjalnych potrzebach edukacyjnych 

dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w oddziale zerowym przy Szkole 

Podstawowej w Woli Batorskiej (o wypełnieniu decyduje rodzic): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

 

...............................................................         …………………………………………… 
         Data i podpis matki dziecka/opiekuna prawnego                          Data i podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego 
 

 

Załączniki do karty zgłoszenia: 
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.   

2. Orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Opinia psychologiczno – pedagogiczna. 

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy na rok szkolny ………………... wraz z regulaminem świetlicy. 
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Deklaracje, zobowiązania rodziców                          

                                                                                 ….…………………….…………………………… 
                                                                                                                                                                                         /imię i nazwisko dziecka/ 

Upoważniamy do odbioru naszego dziecka, wymienione 

obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami /opiekunami 

prawnymi). 

  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego  

odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych: 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach 

terenowych, wyjściach i wycieczkach w ramach   

programu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego 

w oddziale zerowym przy Szkole Podstawowej.     

  Tak   Nie  

Wyrażamy zgodę na opiekę psychologiczno – 

pedagogiczną (Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej) 
  Tak   Nie  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 14 

kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach  

(Dz. U. z 1992r. nr 36, poz. 155 ze zm.) 

Wyrażamy zgodę na uczestniczenie naszego dziecka  

w lekcjach religii (zajęcia nadobowiązkowe) 

  Tak   Nie 

Deklarujemy, że dziecko będzie korzystało ze świetlicy 

szkolnej (jeśli tak to należy wypełnić wniosek na świetlicę 

oraz zapoznać się z regulaminem świetlicy) 

  Tak   Nie 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku 

naszego dziecka w prasie i na stronach internetowych  

w ramach informacji o pracy dydaktyczno-

wychowawczej i promocji oddziału zerowego. 

  Tak   Nie 

 

Zobowiązujemy się do: 

o przestrzegania postanowień statutu szkoły, 

o uczestniczenia w zebraniach rodziców,  

o przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału zerowego bezpośrednio przed i po 

zakończeniu zajęć osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 

o niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach. 

 

Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

 

...............................................................         …………………………………………… 
      Data i podpis matki dziecka/opiekuna prawnego                       Data i podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego 
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Szanowni Państwo 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. nr 139, poz. 1133) oraz zaleceniami Instytutu Matki  

i Dziecka zawartymi w publikacji „Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej” odstąpiono od procedury 

okresowej, zbiorczej kontroli czystości uczniów. 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami pielęgniarka szkolna w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej 

rozpoznaje indywidualne problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne, w tym także w 

zakresie higieny osobistej. Uczniów, u których stwierdzane są tego rodzaju problemy obejmuje się opieką czynną  

i podejmuje się względem nich odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania. 

 

W związku z tym Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku, iż: 

 

o pielęgniarka szkolna może dokonać niezbędnego przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców / 

opiekunów prawnych w sytuacji tego wymagającej. 

 

Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną  

i szczególną ochroną. 

 

BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU WSZAWICY 
Wyrażamy zgodę na badanie przesiewowe w kierunku wszawicy, naszego dziecka 

 

………………………………………………………    wychowanka oddziału zerowego przy  

                      /imię i nazwisko/ 

Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej.      

                                   

Badanie ma na celu działanie wyłącznie profilaktyczno – zapobiegawcze.  

Badanie wykona pielęgniarka szkolna. 

 

 

...............................................................         …………………………………………… 
      Data i podpis matki dziecka/opiekuna prawnego                       Data i podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego 

      

 


