
KARTA UCZNIA 
Szkoły Podstawowej nr 2

Rok szkolny..................... / ............... ....... SP - 2 k!.

DANE DZIECKA

Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

W przypadku braku nr PESEL- serię i nr innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy
Matka (prawny opiekun)

Ojciec (prawny opiekun)

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

Nazwa i nr i adres placówki, w której dziecko 

realizowało obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego

Nazwa i nr szkoły obwodowe
(w obwodzie, której dziecko jest zameldowane)

Sierota
tak O  nie □

Rodzina zastępcza 
tak H ]  nie! I

Półsierota
tak O  nie □

Rodzina wielodzietna

Posiada orzeczenie lub opinię o specjalnych potrzebch 
edukacyjnych lub zdrowotnych

tak \̂\ nie [

W szkole uczv sie rodzeństwo dziecka

Uczeń mieszka z rodzicami

tak [^ ]  nie

z inną osobą

Miejsce zameldowania ucznia

Adres: ulica

Nr domu Nr mieszkania

miejscowosc

Kod



województwo

powiat
. Gmina

Miejsce zamieszkania ucznia

Adres: ulica

Nr domu Nr mieszkania Kod

miejscowość

województwo

powiat Gmina

DANE DODATKOWE
MATKA (OPIEKUNKA PRAWNA):

Adres zameldowania stałego.................

Adres zam ieszkania.................................

Miejsce pracy............................................

Telefon..........................................Zawód

OJCIEC (OPIEKUN PRAWNY):

Adres zameldowania stałego.................

Adres za mieszkań .a .................................

Miejsce pracy...........................................

Telefon..........................................Zawód

Inne ważne informacje o dziecku (zdrowotne, wychowawcze, rodzinne)

INFORMACJA ___________________________________________________
Na podstawie art. 2.4 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 
1662) przyjmuję do wiadomości, że:

• Administratorem danych jest Szkota Podstawowa nr 2 w Lublinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 24,
• dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
• dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póżn.zm. oraz aktami wykonawczymi 

dot. realizacji obowiązku szkolnego

Data
Podpis rodzica/opiekuna prawnego



Lublin, dnia

Imię i Nazwisko w nioskodawcy rodzica kandydata

Adres do korespondencji

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego 

ul. Mickiewicza 24 
20- 433 Lublin

Wniosek o zorganizowanie nauki religii/ etyki 1}

Proszę o zorganizowanie nauki relign dla mojego dziecka 

...............................................................................  uczennicy/ucznia k l.......
imię i nazw isko  dziecka

w okresie całej jego edukacji/ w k la sa c h ....................... (niepotrzebne skreślić)

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

(podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia)

R O Z P O R Z Ą D Z E N IE  M IN IS T R A  E D U K A C JI N A R O D O W E J z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie w arunków  
i sposobu organ izow ania  nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. N r  36, poz. 155 ze zm.)

niepotrzebne skreślić



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 
konkursów i uroczystości organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Lublinie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na 
stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych, gazetkach, 
publikacjach i folderach szkolnym w celu informacji i promocji Szkoły.

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 
osobistych ani innych praw.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze 
zm.).

czytelne podpir.y obojga rodziców lub prawnych opiekunów


