
 

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA- SZKOŁA PODSTAWOWA MARCINA GORTATA W POZNANIU 

 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………... 

Od nowego roku szkolnego uczeń będzie uczęszczać do klasy: ………………………………….…… 

PESEL: 

           

Data i miejsce urodzenia: 

……………………………..……………………………………………………………………………... 

Imiona i nazwiska rodziców: 

matki  ........................................................................   ojca........................................................................ 

Telefon: 

matki  .........................................................................  ojca  ...................................................................... 

Adres e-mail: 

matki  ......................................................................     ojca  ...................................................................... 

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ul.): 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania (kod, miejscowość, ul.): 

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

Dotychczasowa szkoła podstawowa:………………………………………………………………………. 

Dyscyplina:…………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa  klubu sportowego:………………………………………………..………………………………... 

Udział w lekcjach religii:   TAK                                 NIE 

Drugi język obcy:     j. niemiecki        

    

Oświadczam, że dane podane powyżej są zgodne z prawdą. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. 
U.2016.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Marcina Gortata w Poznaniu  do celów rekrutacji. 
 

Podpis rodzica: 

     ……………………………………………………….. 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Ja niżej podpisany/a    

.................................................................................................................................................................................................. 

jako rodzic/opiekun  ucznia/uczennicy 

................................................................................................................................................................................................. 

data ur…………………….……………… w ……………………………………………………………………………… 

zamieszkałego/ej .................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

deklaruję wolę poddania wyżej wymienionego/ej nauczaniu w Szkole Podstawowej Marcina Gortata w Poznaniu. 

Zobowiązuję się do przestrzegania statutu Szkoły. 

 

Data: ……………………. 

Podpis rodzica:      Podpis ucznia/uczennicy: 

………………………………………   …………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany(-a) 

 

…………………………………………………………..………(imię i nazwisko opiekuna), legitymujący(a) się dowodem  
 
osobistym nr …………………..……….oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ucznia Szkoły Podstawowej Marcina  
 
Gortata w Poznaniu ……………………..……………………….. (imię i nazwisko ucznia), zwanego dalej Dzieckiem, i w  
 
świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa posiadam pełnię praw do złożenia niniejszego oświadczenia o  
 
wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu Dziecka. 
 

 

………………………………………….. (podpis opiekuna) 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i głosu Dziecka w materiałach audiowizualnych promujących 
Szkołę Podstawową Marcina Gortata w Poznaniu, a także rozpowszechnianie ich w postaci materiałów audiowizualnych 
(m.in. plakaty, zdjęcia, filmy, materiały w mediach społecznościowych). 

Znając charakter powyższych materiałów wyrażam zgodę na rozpowszechnianie tak wykonanych materiałów 
audiowizualnych i zdjęciowych oraz nie zgłaszam żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu. Ponadto wyrażam zgodę 
na publikowanie zrealizowanych materiałów zdjęciowych i audiowizualnych w całości lub we fragmentach na terytorium 
Polski i poza jej granicami, w celach promocyjnych i reklamowych. Wyrażam również zgodę na włączanie powyższych 
materiałów do innych utworów, w szczególności audiowizualnych oraz ich rozpowszechnianie w ramach takich utworów 
na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w celach promocyjnych i reklamowych. 

 

 

………………………………………….. (podpis opiekuna) 

 


