
KARTA  INFORMACYJNA  DZIECKA   2015/2016 
 

(imiona i nazwisko dziecka)  …………………………………………………………….................................. 

- data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................... 

- adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................................. 

- adres zameldowania dziecka, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania……………………………………… 

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

- PESEL dziecka ………………………………………………………............................................................. 

 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

 MATKA OJCIEC 

Imię   

 

Nazwisko   

 

Adres zamieszkania   

 

Nazwa zakładu pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
Pieczątka zakładu pracy, pieczątka i podpis osoby  poświadczającej 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 
Pieczątka zakładu pracy, pieczątka i podpis osoby poświadczającej 

 

                   
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

                                                     

 MATKA OJCIEC 
Zakład pracy   

Tel. komórkowy  

 

 

Tel. domowy  

 

Inne telefony kontaktowe 

 

 

 
II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY: 

 

RODZINA:  pełna/niepełna (niepotrzebne skreślić) 

 

RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia) 

 

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

 

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

 

 

 



  

 

 

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 
Np. stałe choroby, alergie, wady rozwojowe itp.  

 

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

 

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

 

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

IV. RELIGIA W PRZEDSZKOLU 
Zgodnie z §1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, iż moje dziecko będzie uczęszczać na zajęcia religii organizowane w Przedszkolu. 

czytelny podpis rodzica 

UWAGA: Brak Państwa podpisu  oznacza, że nie wyrażają Państwo woli, aby Państwa dziecko uczęszczało na zajęcia religii 

organizowane w Przedszkolu. 

 

 
V. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) dane osobowe 

dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są  w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola.  

Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie 

stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w Karcie informacyjnej dziecka są 

zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.  

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej 

rodziny oraz wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno-

wychowawczej  działalności przedszkola. 
 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej Karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto zobowiązuję 

się do regularnego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole, ustalonych 

zgodnie z uchwałą. 

 

 

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

                   data                                                                                                                                                          (podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki) 

    

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006r., poz.631 ze zm.) 

wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja, Internet) w zakresie realizacji zadań związanych z 

promocją działalności przedszkola. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola. 

 

 

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

                   data                                                                                                                                                            (podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki) 

                                                                                                                        


