Karta informacyjna ucznia klasy ……………….
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie
rok szkolny 2021/2022
1. Dane ucznia:
Imiona i Nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
w przypadku braku numeru PESELserię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość)
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
2. Dane rodziców/opiekunów ucznia:
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
3. Informacje uzupełniające:
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w załączeniu)
(właściwe zakreślić)

tak

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ( w załączeniu)
(właściwe zakreślić)

Inne dysfunkcje, choroby, stosowana dieta, o których powinna wiedzieć szkoła:

tak

nie

nie

4.Oświadczenie dotyczące treści karty informacyjnej
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane, w tym miejsce zamieszkania ucznia i jego rodziców/opiekunów
prawnych, są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
................................, dnia ..................................

1).........................................................
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

2)……………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ochrona danych ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”
informuje się, że:
1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest:
…………………Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie…………………………….....
nazwa i adres szkoły
reprezentowana/y przez Dyrektora Szkoły – Ewę Włos, tel. 77 40 72 180
2) W sprawie ochrony danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się pod adresem/telefonem:
…………………………iod@huczynski.pl ………………. ………….
adres e-mail i/lub telefon
3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Szkołę ustawowych zadań
publicznych, określonych
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz w innych
regulacjach.
4) Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z art. 160 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). W tym okresie ma Pani/Pan
prawo dostępu do podanych we wniosku danych
oraz ich sprostowania.
5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Oświadczenie dotyczące nauki religii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie
Podstawa prawna:
•
•
•
•

Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach
i szkołach
Rozporządzenie MEN z 07 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. 2017r. poz 1147)
Rozporządzenie MEN z 03 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (
Dz. U. 2019r. poz. 639).

Wyrażam życzenie, aby moje dziecko ............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
mogło uczestniczyć w zajęciach religii/etyki......................................................................................
(wpisać: jakiej religii )
Uwaga:
Oświadczenie obowiązuje w okresie nauki w szkole.
W przypadku zmiany decyzji oświadczenie należy złożyć ponownie
Wołczyn, dnia .......................................

1).........................................................

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

2)……………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

