
 

  
 

Poznań, dnia…………………….. 

 

KARTA INFORMACYJNA NA ROK SZKOLNY ……………. 

(prosimy wypełniać pismem drukowanym) 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwisko ucznia……………………………………………………………………………………………..... 

2. Imiona………………………………………………………………………………………………………..... 

3. Oddział (klasa)………………………………………………………………………………………………... 

4. Dokładny adres zamieszkania ucznia ………………………………………………………………………… 

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

5. Gmina zamieszkania ucznia:………………………………………………………………………………….. 

6. Dokładny adres zameldowania ucznia (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) ……………………………. 

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

7. Gmina zameldowania ucznia:………………………………………………………………………………… 

8. Telefon ucznia …………………….adres e-mail…………………………………………………………….. 

9. Dokładny adres zamieszkania rodziców…………………………………………………................................ 

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

10. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż zamieszkania………………………………............................... 

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

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

12. Telefon ojca………………………adres e-mail……………………………………………………………... 

13. Czy ojciec będzie się kontaktować w sprawach ucznia ze szkołą? …………………………………………. 

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

15. Telefon matki………………………. adres e- mail……………………..…………………………………... 

16. Czy matka będzie się kontaktować w sprawach ucznia ze szkołą? …………………………………………. 

17. Jeżeli któremuś z rodziców odebrano lub ograniczono prawa prosimy o informację……………………….. 

18. Inna osoba upoważniona przez rodziców/prawnych opiekunów do kontaktu ze szkołą 

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

 

UWAGA - konieczne jest podanie adresu e-mail chociaż jednego z rodziców,  

- adres e-mail rodzica musi być różny od adresu ucznia. 
 



 

 

CZESĆ II 

 

Zgodna na udział ucznia w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o możliwości odwołania zgody po zapoznaniu 

się z terminem, formą i typem konkretnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Informację taką 

przekażę wychowawcy w formie pisemnej. 

 

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

CZĘSĆ III 

 

Zgoda na samodzielny powrót z zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i wycieczek. 

 

Wyrażam zgodę na samodzielne dojazdy i powroty syna/córki z wycieczek  i dodatkowych  zajęć 

organizowanych przez szkołę poza jej terenem. Oświadczam, ze biorę odpowiedzialność za powrót 

dziecka.  

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

 

CZĘSĆ IV 

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem IV Liceum Ogólnokształcącego, Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania  i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole, opublikowanym na szkolnej 

stronie internetowej w zakładce „Strefa ucznia i rodzica”. 

 

 

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

CZĘSĆ V 

 

Wyrażam zgodę na kontakt szkoły i informowanie o postępach w nauce, o ocenach przewidywanych 

i sytuacji szkolnej mojego dziecka przez dziennik elektroniczny.  

 

 

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

 


