
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO  

DO PRZEDSZKOLA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W MŁOCHOWIE 

Poniższe informacje pozwolą nauczycielom pracującym z Państwa dziećmi 

bliżej poznać Państwa pociechy i dostosować swoje metody pracy do ich 

indywidualnych potrzeb, a także odpowiednio reagować w sprawach 

dotyczących ich zdrowia i bezpieczeństwa
 

 

 
PROSZĘ UZUPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

imię i nazwisko dziecka 
 

data i miejsce urodzenia 
 

Pesel 
 

adres zamieszkania  
 

adres zameldowania 
 

 
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

  imię i nazwisko mamy 
 

adres zamieszkania: 
 

 

telefon 

 

e-mail 
 

imię i nazwisko taty 
 

adres zamieszkania 
 

telefon 
 

e-mail 
 

 
 
 
 



INFORMACJE O DZIECKU 
 

I. INFORMACJE ZDROWOTNE 

 

Czy dziecko jest pod opieką specjalisty, jeżeli tak to jakiego……………………………………………………...................... 

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

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

Czy dziecko jest alergikiem (jeśli tak, to proszę podać na co jest uczulone i proszę wymienić jakich produktów 

dziecko nie może spożywać oraz wymienić szczegółowo znane zagrożenia w kategoriach uczuleń 

pokarmowych i wziewnych): ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

Inne ważne informacje dotyczące  zdrowia dziecka…………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

II. ZACHOWANIE 

czy dziecko: 

łatwo rozstaje się z rodzicami/opiekunami                    tak                   nie 
 

łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami                      tak                   nie 

 

czy są sytuacje, których dziecko nie lubi  lub takie, które powodują lęk? 
 

proszę wymienić………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Pani/Pana zdaniem jest raczej: (proszę  podkreślić trzy cechy): 

 
pogodne / spokojne / ruchliwe / płaczliwe / zamknięte w sobie / lękliwe / odważne / spontaniczne 

/ unikające kontaktu z nowymi  osobami 

 

III. ZAINTERESOWANIA DZIECKA (proszę również wpisać, co dziecko potrafi i co lubi robić) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



IV. INNE ISTOTNE INFORMACJE O ROZWOJU     DZIECKA 

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

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

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

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

 

Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka/przedszkola?                              tak                   nie 

 

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?         tak                 nie 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………… 
        / podpis rodziców/prawnych opiekunów/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej karcie informacyjnej są zgodne ze stanem faktycznym 

 

…………………………………………………………………….  

             /data i czytelny podpis/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

 
Szkoła Podstawowa w Młochowie zwana dalej administratorem, 

reprezentowana przez Dyrektora, ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów,  
tel. 22 729 91 40, http://spmlochow.nadarzyn.pl, email: 

spmlochow@nadarzyn.pl  
 

Dane kontaktowe Administratora Danych 
(bądź IOD – jeśli został powołany): 

Inspektor Ochrony Danych: Wiesław Sobczyński, e-mail: 
wieslaw.sobczynski@wp.pl  

 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: 
Rekrutacja do przedszkola 

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe 

W zakresie danych szczególnej kategorii – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – 
wyrażona zgoda. 

 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są 

przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. 

  

Okres przechowywania danych: 
- dla przyjętych dzieci – do zakończenia okresu edukacji; 

- dla nieprzyjętych dzieci – do 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji. 
 

Ma Pana/Pani prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. w zakresie danych szczególnej kategorii: usunięcia danych, 
                przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody, 
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podane przez Panią/Pana dane są: 
Wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Nie 

podanie danych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do 
rekrutacji. 

Pana/Pani dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

ani profilowaniu. 
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