
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA 

przyjętego do Przedszkola Publicznego Nr 4a w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 

Uwaga: Kartę wypełniają Rodzice lub prawni Opiekunowie dziecka. 

 

Nazwisko i Imię dziecka …………………………………. PESEL………………………………….. 

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

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

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

Adres zameldowania…………………………………………………………………………............... 

Telefony kontaktowe:          Matki dziecka ……………………………………….. 

                                              Ojca dziecka ………………………………………... 

I. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 Przestrzegania postanowień statutu przedszkola, 

 Podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych przy rekrutacji i 

obecnie informacjach, 

 Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 

 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo osobę, 

 Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

 

II. INNE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
(np. stała choroba, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, alergie – w przypadku alergii pokarmowej należy 

dołączyć zaświadczenie od lekarza informujące o wskazaniach jakie pokarmy należy ograniczyć, wspólnie z 

rodzicami ustalamy na miarę naszych możliwości zasady żywienia, inne potrzeby dziecka: 

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

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Szkołą rejonową dla dziecka jest:……………………………………………………………............................ 

 

Szkołą, do której dziecko jest zapisane:………………………………………………………………………... 
(Wypełniają Rodzice dzieci 5,6 – letnich) 

                                                                                                                  

  ………………. …………………………………………………………. 

                                                                                                                                          Podpis rodziców 



Upoważnienia do odbioru dziecka 

 

Do odbioru dziecka ……………………………………………………………………………………………. 
                                                                                      (Nazwisko i Imię dziecka) 

Upoważniam następujące osoby: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
      (Nazwisko i Imię)                                (stopień pokrewieństwa)                                  (numer telefonu) 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
      (Nazwisko i Imię)                                (stopień pokrewieństwa)                                  (numer telefonu) 
 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 
      (Nazwisko i Imię)                                (stopień pokrewieństwa)                                  (numer telefonu) 

 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 
      (Nazwisko i Imię)                                (stopień pokrewieństwa)                                  (numer telefonu) 

 

 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 
      (Nazwisko i Imię)                                (stopień pokrewieństwa)                                  (numer telefonu) 

 

 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 
      (Nazwisko i Imię)                                (stopień pokrewieństwa)                                  (numer telefonu) 
 

 

7. ……………………………………………………………………………………………………… 
      (Nazwisko i Imię)                                (stopień pokrewieństwa)                                  (numer telefonu) 

 

Upoważniający i niżej podpisani biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wyżej wskazaną osobę. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                    (podpisy rodziców / opiekunów prawnych) 

 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 2, 

REGON:36819608000000, Czechowice – Dziedzice, ul. Polna 33. 

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej 

przy odbiorze dziecka. Przetwarzanie jest na podstawie obowiązku informacyjnego ciążącego na 

Administratorze. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. kontakt do inspektora inspektor@b-biodo.pl  

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania upoważnienia. 

 



OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH O WYRAŻENIU ZGODY 

My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Imiona i Nazwiska Rodziców/ Opiekunów Prawnych Dziecka) 

 

Rodzice/ Opiekunowie prawni Dziecka ……………………………………………………………………….. 
                                                           (Imię i Nazwisko Dziecka) 

 

oświadczamy, że: 
 

Prosimy wpisać w poszczególne rubryki TAK lub NIE 
 

 

TAK 
 

 

NIE 

 

Wyrażamy zgodę na nieodpłatną publikację naszego wizerunku i wizerunku 

naszego dziecka w publikacjach na stronie internetowej miasta, placówki, w 

mediach społecznościowych np. facebooku. zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym. (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z 

późn. zm.) 
 

  

 

Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć z zabaw, zajęć, wycieczek, imprez, 

uroczystości i spotkań przedszkolnych, w których uczestniczyło nasze dziecko 

oraz imiennego podpisu naszego dziecka w zakresie działalności przedszkola: 

wystawy prac dzieci w placówce, na stronie internetowej miasta, placówki, w 

mediach społecznościowych np. facebooku. 
 

  

 

Wyrażamy zgodę na publikację prac plastycznych oraz imiennego podpisu naszego 

dziecka w zakresie działalności przedszkola: konkursy, wystawy prac plastycznych 

w placówce i w środowisku, na stronie internetowej miasta, placówki, w mediach 

społecznościowych np. facebooku. 
 

  

 

Wyrażamy zgodę na prowadzenie i dokumentowanie obserwacji oraz diagnozy 

przedszkolnej naszego dziecka. 
 

  

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach religii katolickiej w 

przedszkolu i pokrycie kosztów podręcznika.   (dla dzieci 5,6- letnich) 
 

  

 

Deklarujemy wolę na przystąpienie naszego dziecka do grupowego ubezpieczenia 

dzieci w przedszkolu i pokrycie jego kosztów. 
 

  

 

Wyrażamy zgodę na kontrolę czystości, w tym szczególnie czystości skóry głowy 

naszego dziecka w przedszkolu. 
 

  

 

Wyrażamy zgodę na pomoc pracownika przedszkola w czynnościach 

higienicznych naszego dziecka. 
  

  

 

Wyrażamy zgodę na obecność praktykantów podczas zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli w przedszkolu oraz prowadzenie przez nich zajęć w ramach praktyk 

studenckich. 
 

  

 

Wyrażamy zgodę na kontakt naszego dziecka z różnymi gośćmi zapraszanymi z 

zewnątrz w ramach zajęć organizowanych w przedszkolu. 
 

  

 

 

………………………………………….                                     ……………………………………………… 
                      Miejscowość, data                                                                                     Podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych 

 



 

Obowiązek informacyjny z zakresu danych osobowych 

  

 

Imię i Nazwisko matki/Opiekunki prawnej ……………………………………………………………………. 

 

 

Imię i Nazwisko Ojca/Opiekuna prawnego ……………………………………………………………………. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 2, 

REGON:36819608000000, Czechowice – Dziedzice, ul. Polna 33. 

Podanie danych  osobowych konieczne jest w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz organizacji pracy placówki. Podanie danych osobowych w 

zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych, ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji 

nauczania i organizacji nauczania jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne (dane 

dotyczące stanu zdrowia, publikacja wizerunku). Przetwarzanie jest na podstawie obowiązku 

informacyjnego ciążącego na Administratorze. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do GIODO, 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. kontakt do inspektora 

inspektor@b-biodo.pl  

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania upoważnienia. 

 

 

 

 

 

………………………………………….                                     ……………………………………………… 
                      Miejscowość, data                                                                                     Podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


