
INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UCZNIA 

 

 
Imiona i nazwisko ucznia …………………………………………….……………..…… 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………….………………….….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………… 

PESEL             

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna ………………………………………………….. 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
adres zamieszkania (korespondencyjny) ojca/prawnego opiekuna 

 

………………………………………………………………………………………………. 
adres zamieszkania (korespondencyjny) matki/prawnego opiekuna 

 

nr telefonu stacjonarnego  …………………………….. 

………………………………………….  ……………………………………….. 
nr telefonu ojca/prawnego opiekuna       nr telefonu matki/prawnego opiekuna 

 

 

 

INFORMACJE  NA  TEMAT  ZDROWIA  DZIECKA 

 
 

1. Informacje na temat stanu zdrowia dziecka  

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

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

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

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

 
 

2. Przyjmowane leki, stosowane zabiegi i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka 

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

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

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

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

 
 

 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 , został spełniony poprzez zamieszczenie 

klauzuli informacyjnej na stronie internetowej szkoły. 

 



ZGODY  NA  UDZIAŁ  W  ZAJĘCIACH  I  PRACACH  NA  RZECZ  SZKOŁY  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Wrażam zgodę na: 

 

- udział w zajęciach profilaktycznych  

 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 
podpis ojca/prawnego opiekuna     podpis matki/prawnego opiekuna 

 

- udział w anonimowych badaniach ankietowych wykonywanych na terenie szkoły 

 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 
podpis ojca/prawnego opiekuna     podpis matki/prawnego opiekuna 

 

- udział w zajęciach pozalekcyjnych psychologiczno-pedagogicznych 

 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 
podpis ojca/prawnego opiekuna     podpis matki/prawnego opiekuna 

 

- udział w zajęciach sportowych m.in. w ramach programu „Otwarte sale” dla klas 1-8 SP i 3 Gim/ 

„Od zabawy do Sportu” dla klas 1-3 SP 

 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 
podpis ojca/prawnego opiekuna     podpis matki/prawnego opiekuna 

 

- udział w programie: „Owoce i warzywa”, „Produkty nabiałowe”  dla klas 1-5 SP  

 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 
podpis ojca/prawnego opiekuna     podpis matki/prawnego opiekuna 

 

 

Zapoznałem/am się z: 
 

- programem wychowawczym klasy, 

- kalendarzem imprez szkolnych, 

- Statutem Szkoły (wraz z Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania)*, 

- programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły*, 

- kryteriami oceniania z przedmiotów (Przedmiotowe Zasady Oceniania)*. 

 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 
podpis ojca/prawnego opiekuna     podpis matki/prawnego opiekuna 

 

*dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp236.edu.pl     (w zakładce: O szkole- Dokumenty) 

http://www.sp236.edu.pl/

