
 

Grupa 5-godzinna  
Grupa 9-godzinna 

                                                     KARTA ZAPISU 
DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. MARII DĄBROWSKIEJ  W JAROSŁAWCU  
ROK SZKOLNY 2020/2021  

 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………PESEL……………………………. 

Adres zamieszkania (z kodem)…………………………………………………………………………. 

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

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW : 

MATKA:        OJCIEC: 

imię……………………………………………  ………………………………………………….. 

nazwisko ………………………………………..  ………………………………………………….. 

rok urodzenia………………………………….  ……………………………………………………. 

Pesel ……………………………………………..  …………………………………………………… 

Zakład pracy…………………………………..  …………………………………………………… 

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

Godziny pracy …………………………………  …………………………………………………… 

 
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: 

ZAKŁAD PRACY: 

• MATKI………………………………………. KOM. ………………………………………… 

• OJCA ……………………………………….. KOM. ………………………………………… 
TELEFON DOMOWY……………………………………………………………………………… 
 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY: 
RODZINA: pełna / niepełna ( niepotrzebne skreślić) 
RODZEŃSTWO: ( podać imiona i rok urodzenia): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

Np.: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie 

Itp.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

• Przestrzegania postanowień statutu szkoły 

• Podawania do wiadomości szkole jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach 

 

 



• Przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziałów przedszkolnych osobiście lub przez osobę dorosłą  
upoważnioną do odbierania, zapewniająca dziecku bezpieczeństwo ( zgodnie ze statutem szkoły) 

• Przyprowadzania do oddziału przedszkolnego tylko zdrowego dziecka 

• Uczestniczenia w zebraniach rodziców  

INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 

Zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(DZ.U. Nr 23 p.225) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej 
dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.  

Data………………………………………………….  

Podpis czytelny: matki …………………………………….    Ojca ……………………………………. 

UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH MOJEGO DZIECKA NASTĘPUJĄCE OSOBY: 

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

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

Podpis rodziców………………………………………………………………………………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  w Jarosławcu, Jarosławiec 

190, 22-424 Sitno,  

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez 

email: iod@sitno.gmina.pl; 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres 

trwania edukacji szkolnej. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na 

podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne 

 

…………………………….,…………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

mailto:iod@sitno.gmina.pl

