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Karta Informacyjna 
Oddział przedszkolny  

Oddział przyjęcia ………. 
1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko  

miejsce na zdjęcie 
30 mm x 42 mm 

Imię  

Drugie imię  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL            

W przypadku braku 
numeru PESEL, nazwa  
i nr innego dokumentu 

 

2. DANE ZAMIESZKANIA DZIECKA 
Województwo  Powiat  
Gmina  Miejscowość  
Kod pocztowy  Ulica  
Nr domu  Nr mieszkania  

3. DANE ZAMELDOWANIA DZIECKA 
Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  
Kod pocztowy  Ulica  
Nr domu  Nr mieszkania  

4. SZKOŁA OBWODOWA WEDŁUG ADRESU ZAMELDOWANIA DZIECKA 1 
Nazwa szkoły  
Miejscowość  Kod pocztowy  
Ulica  Nr domu/ Nr  

mieszkania 
 

5. POPRZEDNIA SZKOŁA (ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY) LUB PRZEDSZKOLE DO KTÓREJ UCZĘSZCZAŁO DZIECKO 
Nazwa szkoły  
Miejscowość  Kod pocztowy  
Ulica  Nr domu/ Nr  

mieszkania 
 

6. DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ 
Nazwisko  

Imię  Drugie imię  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

Województwo  Powiat  
Gmina  Miejscowość  
Kod pocztowy  Ulica  
Nr domu  Nr mieszkania  
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7. DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
Nazwisko  

Imię  Drugie imię  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

Województwo  Powiat  
Gmina  Miejscowość  
Kod pocztowy  Ulica  
Nr domu  Nr mieszkania  

8. OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA DODATKOWE  
Oświadczam, że moje dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach z: 
religii rzymsko - katolickiej TAK NIE 
religii…………………………………………………………………….. (proszę podać jakiej) TAK NIE 
etyki TAK NIE 

9. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 2 

Stawiając parafkę na TAK: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na szkolnej stronie FB. TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na szkolnej stronie www. TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka w lokalnej telewizji. TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych tablicach ogłoszeń. TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na plakatach szkolnych. TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnych ulotkach i broszurach. TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na szkolnej tablicy absolwentów. TAK NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka w kronice szkolnej. TAK NIE 

Powyższe zgody dotyczą zdjęć i filmów, na których zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 4 osób (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, 
takiej jak zgromadzenie, publiczna impreza, itp.). 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

Administratorem danych jest Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Azaliowej 18. 

10. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 3 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane 
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, słabowidzący, niewidomi, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi). 

TAK NIE 

11. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania 
o niepełnosprawności. 

TAK NIE 

12. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 2 
Rodzeństwo uczęszcza do Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku 2 TAK NIE 
Niepełnosprawność dziecka 3 TAK NIE 
Wielodzietność rodziny 4 TAK NIE 
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13. DODATKOWE UWAGI O DZIECKU 
 
 
 
 
 
 

14. OŚWIADCZENIA 
 
Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 
1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania. 
 

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

czytelny podpis matki/opiekunki prawnej czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

Oświadczam, zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym wobec dziecka/opiekuna prawnego 

 

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

czytelny podpis matki/opiekunki prawnej czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

1 dotyczy dziecka spoza obwodu Pozytywnej Szkoły Podstawowej (obwód szkoły składa się z ulic: Azaliowa, Borówkowa, Chabrowa, prof. 
Edmunda Cieślaka, Czeremchowa, Irysowa, Inżynierska, Jaśminowy Stok, Kalinowa, Kartuska od nr 422 do nr 474 parzyste i od nr 411 do 
nr 447 nieparzyste, Kminkowa, Lubczykowa, Maciejkowa, Macierzankowa, Malinowa, Marzeń, Miłosna, Nagietkowa, prof. Mariana 
Osińskiego, Otomińska od nr 2 do nr 15, Pomyślna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przyjazna, Przytulna, Rokitnikowa, Różany Stok, 
Rumiankowa, Serdeczna, Storczykowa, Sympatyczna, Szafranowa, Szczęśliwa, Taneczna, Tymiankowa, Życzliwa. 

2 na właściwą odpowiedź należy nanieść podpis (parafkę) 

3 na etapie rekrutacji dołączono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności 

4 na etapie rekrutacji dołączono oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Gdańsk, dnia……………………………  
 
Do wniosku dołączam: 
-  
- 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
Zostałam/em poinformowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 
Administratorem danych osobowych jest Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl  
Celem przetwarzania jest realizacja zadań szkoły oraz promocja szkoły. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych są: 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 
Ustawa o systemie informacji oświatowej, 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 
Zgoda osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego 
działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 
Dane osobowe ucznia/opiekuna prawnego udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 
przepisów prawa oraz wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości. 
Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie ze zgody należy złożyć pisemnie na 
adres korespondencyjny Administratora lub na adres iod@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl. Wycofanie się ze zgody wiąże się z 
brakiem możliwości dalszego przetwarzania i realizacji celu. Ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub bycia 
zapomnianym, także do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje 
danych osobowych. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak 
możliwości realizacji zadań szkoły. Upublicznienie wizerunku jest dobrowolne. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. 

 


