
 
KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU - kl. I  

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach 
rok szkolny 2019/2020 

 

I. DANE DODATKOWE O DZIECKU 
 
  

 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………….…………. 

2. Adres zameldowania stały/czasowy* 

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

………………………………………………………………………………..………… 

3. Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Szkoła obwodowa dziecka …………………………………………………………… 

5. Dziecko posiada (w przypadku posiadania - dokumenty należy dołączyć do wniosku) 
 

a) orzeczenie o niepełnosprawności – tak / nie *, 
 

b) orzeczenie o kształceniu specjalnym - tak /nie *. 
 

6. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły: do 3 km/powyżej 3 km* 
 

7. Droga dziecka do szkoły - dziecko do szkoły będzie: * 
 

a) przychodzić, b) dojeżdżać autobusem, c) dowożone przez rodziców. 
 

8. Liczba dzieci w rodzinie: ……. 

9. Nazwa przedszkola/placówki, w której dziecko spełniało obowiązek przygotowania 

przedszkolnego …………………..………………………………………………….….. 

10. W związku z tym, że dziecko nie uczęszczało do przedszkola, do wniosku dołączono 

opinię Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Mielcu  nr  … .......…………….…. 

z dnia ……........................ 

11. Informacja czy uczeń w szkole będzie korzystał:* 

a) świetlicy ……………………….…………………….. 

  
b) zajęć logopedycznych ……………………………………… 

 
12. Zainteresowania dziecka (hobby): 

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

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



13. Inne ważne informacje mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole 
 

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

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

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks Karny (Dz. U. 2018, poz. 1600, ze zm.) oświadczam, że przedłożone  
informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
………………………………………………..  ………………………………………………… 
Data i podpis matki/prawnej opiekunki*  Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
II. OŚWIADCZENIA, DEKLARACJE, UPOWAŻNIENIA 
 
1. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W/S PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu przez Szkołę Podstawową im. Władysława 
Jasińskiego w Gawłuszowicach danych osobowych moich i mojego dziecka. 
 

 
………………………………………………….. 
Data i podpis matki/prawnej opiekunki* 

 
 
 
  …………………………………………….. 
Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
2. DEKLARACJA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA  
W/S NAUCZANIA RELIGII 
 
Wyrażam zgodę * / Nie wyrażam zgody * na udział mojego dziecka w lekcjach religii. 
 
 
………………………………………………. 

Data i podpis matki/prawnej opiekunki* 

 
 
…………………………………………………. 
Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
3. DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA W/ S 
PRZEGLĄDÓW CZYSTO ŚCI 
 
Wyrażam zgodę* /Nie wyrażam zgody* na przeprowadzanie przez szkolną pielęgniarkę 
przeglądów higienicznych skóry i włosów u mojego dziecka. 
 
………………………………………………… 
Data i podpis matki/prawnej opiekunki* 

 
 
…………………………………………………. 
Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

 
* niepotrzebne skreślić 



4. DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
DOTYCZĄCA UPOWAŻNIEŃ DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 
 
 

Upoważniamy niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka ze szkoły: 
 

1. …………………………………….. - …………………………….. - …………… 
 

nazwisko i imię osoby upoważnionej nr i seria dow.osobistego podpis osoby upoważnionej 

 
2. …………………………………….. - …………………………….. - ……………… 

 
nazwisko i imię osoby upoważnionej nr i seria dow.osobistego podpis osoby upoważnionej 

 
3. …………………………………….. - …………………………….. - ………………… 

 
nazwisko i imię osoby upoważnionej nr i seria dow.osobistego podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
…………………………….……………                  ……..……………………………….………… 
 
Data i podpis matki/prawnej 

 
opiekunki* 

 
Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
5. DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
DOTYCZĄCA DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY DO 
DOMU 
 
Oświadczam, że moja córka/syn*  

……………………..…………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko dziecka) 

urodzona/y* …………………………………………………………………, będzie dojeżdżać 
autobusem do szkoły i ze szkoły do domu. Zobowiązuję się przyprowadzać moje dziecko na 
wyznaczony przystanek i osobiście odbierać je z tego samego przystanku po zakończonych 
zajęciach w szkole. Za bezpieczeństwo mojego dziecka w czasie drogi z domu do przystanku, 
oczekiwania na przystanku na  przyjazd autobusu oraz drogi do domu po wyjściu dziecka  
z autobusu ponoszę całkowitą odpowiedzialność. 
O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze szkoły [np. odbieranie 
dziecka przez osobę nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą 
powiadomić wychowawcę dziecka na piśmie [z datą i podpisem].  
 
 
 
…………………………….……………                  ……..……………………………….………… 
 
Data i podpis matki/prawnej 

 
opiekunki* 

 
Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
Uwaga !  
Oświadczenia i deklaracje są ważne bezterminowo. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka 
mają prawo do zmiany decyzji poprzez złożenie nowych oświadczeń lub deklaracji. 
 
 
 



 
III. RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:  

1. Zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu Szkoły Podstawowej  
w Gawłuszowicach.  

2. Niezwłocznego informowania szkoły o każdej zmianie danych osobowych własnych 
lub dziecka oraz bieżącego aktualizowania telefonów kontaktowych. 

 

 
…………………………….……………          
Data i podpis matki/prawnej opiekunki* 

 
 
 
……………………………………………… 
Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

 
* niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego  

w Gawłuszowicach (dalej: „Szkoła”) w imieniu której działa jej Dyrektor, adres: Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 5 39-307 Gawłuszowice. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@gawluszowice.pl  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole;  
4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły; 
4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  

5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe 
dla których Administratorem jest Szkoła. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 

7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
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7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych 
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej przez Administratora, 

7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest 
dzieckiem.  

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  
w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania 
danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.  

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
I. KLAUZULA ZGODY 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Szkołę 
Podstawową im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 5, 39-307 Gawłuszowice 
w zakresie potrzebnym do realizacji dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.   
Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 
konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak możliwości 
przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach. 
 
 
 

..................................... 

 
 

 
........................................................................................  

(miejscowość i data) 
 
(podpis
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Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Szkołę Podstawową im. 
Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 5, 39-307 Gawłuszowice 
wizerunku naszego dziecka/podopiecznego w formie publikacji zdjęć lub materiałów 
filmowych wraz z opatrzeniem ich: 

• imieniem, 
• nazwiskiem, 
• oznaczeniem klasy do której przynależy dziecko, 
• utrwalonym wizerunkiem, 

w związku z uzyskiwaniem przez dziecko szczególnych wyróżnień lub nagród związanych  
z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach, w celach informacyjnych  
i promocyjnych dziecka oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego  
w Gawłuszowicach. 
Niniejsza zgoda upoważnia do publikacji w/w danych na: 

• stronie internetowej szkoły, 
• portalach społecznościowych (profil publiczny szkoły): Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube itp. 
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje 
dziecko na tablicach ściennych, materiałach promocyjnych Szkoły oraz na w/w stronach  
i profilach internetowych oraz w mediach w celach informacyjnych i promocyjnych Szkoły. 
W razie konieczności, upoważniamy przedstawicieli Szkoły do informowania o treści 
powyższego oświadczenia współorganizatorów w/w wydarzeń, jednak bez przekazywania 
jakichkolwiek danych osobowych pozwalających na identyfikację nas, rodziców/opiekunów 
prawnych składających niniejszą zgodę, a także naszego dziecka/podopiecznego. 
Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach znajdują się na stronie internetowej: 
www.szkolagawluszowice.pl lub w sekretariacie Szkoły. 
 
.....................................       ................................................... 
(miejscowość i data)         (podpis) 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 


