
Dąbrowa Górnicza…………………………………… 

Karta zgłoszenia dziecka 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 

w Dąbrowie Górniczej ul. Żołnierska 188 

w dniach …………………………………………… 

1.Dane identyfikacyjne dziecka: 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………. 
PESEL………………………………………………data urodzenia……………………………………………………. 
Adres zamieszkania:  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Informacje o dziecku 

Termin pobytu w przedszkolu: od………………………………..do………………………………………….. 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od……………do…………… 
Ilość posiłków z jakich będzie korzystało dziecko(właściwe zaznaczyć „ X ”) 
 

śniadanie  

obiad  

podwieczorek  

 

Przedszkole,  do którego dziecko uczęszczało roku szkolnym (nazwa ,adres) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dodatkowe informacje o dziecku mogące wpłynąć na funkcjonowanie  
dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, uczulenia, itp.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych 

matka/opiekun prawny 1 Ojciec/opiekun prawny 2 

Imię i nazwisko 
 

 Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 
 

 Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  Telefon kontaktowy  

 
4.Oświadczenie dotyczące treści karty zgłoszenia 

Oświadczam ,że wszystkie podane w niniejszej karcie zgłoszenia dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

(podpis matki/ opiekuna prawnego 1)                                    (podpis ojca/ opiekuna prawnego 2) 

 



5.Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i 
pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych 
do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1w Dabrowie Górniczej 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

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

(podpis matki/ opiekuna prawnego 1)                                    (podpis ojca/ opiekuna prawnego 2) 

 

 

              KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej , 
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Jolantę Matuszczyk  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,  42-
525-Dąbrowa Górnicza ,                      ul. Żołnierska 188. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adam Jarosz , adres e-mail: ajarosz@fundacjaszkolnatzn.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisania dziecka do szkoły zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły                              i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy administracji oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   
6. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 1 w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka oraz prawo do 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pana/Pani oraz danych dziecka, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych     z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z 
zapisaniem dziecka do szkoły. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………..                        …………………………………………………… 
           (podpis matki / opiekuna prawnego 1)                            i/lub                           (podpis ojca / opiekuna prawnego 2) 

 

 

……………………..……………,…………. r. 
miejscowość                                 data 

 

 

 

mailto:ajarosz@fundacjaszkolnatzn.pl

