
    KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5  

im. Dzieci Polskich w Pile                                             
na miesiąc:  sierpieo 2020 r. 

 
Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od   ……..…..    do  ……..….. 

 
Obecnie dziecko uczęszcza do Publicznego Przedszkola Nr .....  im............................................ w Pile 
ul. .................................................... 

 

DANE OSOBOWE  DZIECKA : 

PESEL            

Imiona  Data   urodzenia  

Nazwisko  Miejsce urodzenia  

 

ADRES   ZAMIESZKANIA   DZIECKA : 

Miejscowośd  

Kod pocztowy  

Ulica   

Numer  domu  

 

DODATKOWE INFORMACJE  O  DZIECKU : /zaznacz właściwą odpowiedź/ 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

TAK NIE 

 
 

   DANE  OSOBOWE  
RODZICA/OPIEKUNA 
 

  MATKI  ,  
OPIEKUNKI  PRAWNEJ  
/zaznacz właściwe określenie/ 

OJCA ,   
OPIEKUNA   PRAWNEGO   
/zaznacz właściwe określenie/ 

Imię   

Nazwisko   
Seria i nr dowodu osobistego   

ADRES ZAMIESZKANIA  / jeśli inny niż zamieszkania dziecka/ 

Miejscowośd   

Kod pocztowy   

Ulica   

Numer domu   

Telefon kontaktowy    

    

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 

 Ważne informacje zdrowotne ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ważne informacje dotyczące żywienia………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Inne informacje o dziecku…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 



Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z OP SP 5 w Pile w okresie sierpieo 2020 r. 
(osoby  poza  rodzicami i tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego) 

 

Lp. Nazwisko i Imię 
upoważnionego 

   Stopieo 
pokrewieostwa 

Nr dokumentu 
tożsamości 

Telefon 
kontaktowy 

1     

2     

3     

4     

5     
Oświadczam/y, że bierzemy pełną odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo dziecka od momentu 
odebrania go z przedszkola przez podane powyżej uprawnione przez nas / przeze mnie osoby.  
 
Zobowiązanie rodziców/prawnych  opiekunów do: 

 przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez 

przedszkole godzinach,   

 uiszczania opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych 

 przestrzegania postanowieo statutu przedszkola 

Potwierdzam/y, że wszystkie dane zawarte w niniejszej karcie zgłoszenia są prawdziwe.  

 
Potwierdzenie zapoznania się z informacjami o danych osobowych: 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.  
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL), przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, al. 
Niepodległości 18, 64-920 Piła.  

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, al. Niepodległości 

18, 64-920 Piła jest p. Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu  

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, al. Niepodległości 18, 64-920 Piła na okres wakacji 

2019/2020  i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuoczej wobec dziecka, którego 

dane dotyczą. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c  w/w ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych w celu realizacji zadao w celu realizacji zadao ustawowych, określonych w Ustawie – 

Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.910  oraz Ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) w celu realizacji statutowych zadao 

dydaktycznych, opiekuoczych   i wychowawczych w placówce. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 

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

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

7.  Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa 

dotyczących obowiązku nauczania, w tym Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. 2019 poz. 1481) 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
Piła, dnia ...........................              .......................................               ................................... 
                                                        / podpis matki/ opiekuna prawnego/                          / podpis ojca / opiekuna prawnego/ 


