
Szkoła Podstawowa Sacré Coeur, ul. Pszenna 3, 33-101 Tarnów 

 

KWESTIONARIUSZ UCZNIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR  

W TARNOWIE  

na rok szkolny 2018/2019 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko i imiona dziecka:  

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:             
 

Obywatelstwo:   

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy, miejscowość:  

Ulica, nr domu i lokalu  

Adres zameldowania 

Kod pocztowy, miejscowość:  

Ulica, nr domu i lokalu:  
 

Nazwa parafii:  
 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 Matka/ opiekunka prawna Ojciec/ opiekun prawny 

Nazwisko:   

Imiona:   

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy, miejscowość:   

Ulica, nr domu i lokalu   

Informacja o zatrudnieniu  

Miejsce pracy:   

Numery telefonów kontaktowych 

Telefon komórkowy:   

Telefon stacjonarny:   

Adres e-mail:    
 

Numer i adres szkoły 

rejonowej:  
 

 



 

III. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA  

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:  
✓ przestrzegania postanowień statutu szkoły; 

✓ podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach; 

✓ regularnego  i terminowego wpłacania czesnego. Opłata ta jest rozłożona na 10 miesięcy w roku. Za dzień zapłaty uznaje 

się dzień uznania rachunku bankowego szkoły lub wpływ gotówki do rąk uprawnionej osoby. W przypadku opóźnienia  

w zapłacie przysługują odsetki ustawowe. Zapłata będzie regulowana od miesiąca września, płatna do 10 dnia miesiąca.  

✓ punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną  

w upoważnieniu; 

✓ przyprowadzania do szkoły tylko zdrowego dziecka; 

✓ uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, formacyjnych i szkoleniowych dla rodziców. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:  
✓ Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 

faktycznym (za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze 

skreśleniem dziecka z listy uczniów); 
✓ Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 

zm.) wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ww. danych osobowych przez Szkołę Podstawową 

Sacré Coeur w Tarnowie dla potrzeb działalności oświatowo – wychowawczej; 
✓ Wyrażamy zgodę na publikacje wizerunku naszej rodziny z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej oraz 

portalu społecznościowym dokumentujących działalność naszej Szkoły. 

 

Data i podpis maki/ opiekunki prawnej: 

 
 

Data i podpis ojca/ opiekuna prawnego: 

 

 

 

                           data wpływu                      podpis przyjmującego   

   

 

PRZYJĘCIE KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA 


