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_________________________________________________

Wersja UN

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
KARTA INFORMACYJNA UCZNIA
na lata szkolne 201__/201__ – 201__/201__

(Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie dużymi literami „pismem drukowanym”.)
CZĘŚĆ I
1. imię (imiona) i nazwisko ucznia: __________________________________________________________
2. data i miejsce urodzenia: ________________________________, PESEL ucznia: ___________________
3. dokładny adres zameldowania: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. dokładny adres zamieszkania (wypełnić tylko w przypadku, gdy adres zameldowania jest inny niż adres
zamieszkania): ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. nr tel. do domu: ______________________________________________________________________
6. imię i nazwisko matki (opiekunki): ________________________________________________________
7. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem): ___________________________________
________________________________________________________________________________________
8. nr tel. do zakładu pracy/nr tel. komórkowego matki: _____________________/____________________
9. imię i nazwisko ojca (opiekuna): __________________________________________________________
10. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem): ___________________________________
________________________________________________________________________________________
11. nr tel. do zakładu pracy/nr tel. komórkowego ojca: ______________________/____________________

czytelny podpis rodzica

CZĘŚĆ II (dotyczy uczniów niepełnoletnich)
Zgodnie z §1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.
155 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż moje dziecko będzie uczęszczać na zajęcia religii
organizowane w Szkole.
czytelny podpis rodzica

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią II oznacza, że nie wyrażają Państwo woli, aby Państwa dziecko
uczęszczało na zajęcia religii organizowane w Szkole.
CZĘŚĆ III (dotyczy uczniów niepełnoletnich)
Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516) wyrażam stałą zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach
i imprezach szkolnych.
Oświadczam, że zgodę, o której mowa w §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) na udział mojego dziecka będę
wyrażał każdorazowo przed wycieczką lub imprezą szkolną w formie pisemnej.
czytelny podpis rodzica

UWAGA: W części III proszę wyraźnie oznaczyć znakiem X tylko jedno wybrane przez Państwa
sformułowanie. Wyrażenie zgody na udział w wycieczkach nie oznacza, że uczeń musi uczestniczyć we
wszystkich wyjazdach, ale pozwala uniknąć pisemnego wyrażania zgody przed każdym wyjazdem, w którym
dziecko bierze udział.
CZĘŚĆ IV (dotyczy uczniów niepełnoletnich)
Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych nie odbywają się planowane zajęcia na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, odpowiednio przychodziło później do
szkoły lub wcześniej kończyło zajęcia i samodzielnie wracało do domu.
czytelny podpis rodzica

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią IV oznacza, że Państwa dziecko zawsze przychodzi i wychodzi
ze Szkoły zgodnie z planem lekcji, nawet w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych pierwsze lub ostatnie
lekcje nie odbywają się. W tym czasie dziecko znajdować się będzie pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
CZĘŚĆ V
Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła, rok urodzenia) oraz
wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa, foldery, gazetki szkolne itp.) oraz
w prasie, radiu i telewizji, w szczególności w związku z odnoszonymi przez nie sukcesami.
czytelny podpis rodzica

