
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA 
Rok szkolny 2022/2023 

 
 Celem karty jest zebranie informacji dotyczących Państwa dziecka. Wiedza, którą uzyskamy będzie dla nas 
wskazówką przy organizacji nowego roku szkolnego 2022/2023 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko dziecka                                                                                                                Numer przedszkola do którego uczęszcza dziecko 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rocznik  
............................................................................................................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko matki/opiekuna dziecka – nr telefonu 
 
........................................................................................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna dziecka –nr telefonu 
 
 

1.  Dziecko ma zainteresowania: 
 

 Sportowe                                                   TAK,       NIE 
 Artystyczne                                                TAK,      NIE 
 językowe                                                    TAK,      NIE 
 Inne (Jakie) …………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

                      
2. Czy oczekujecie Państwo dla Waszego dziecka pomocy: 
 

 w dofinansowaniu obiadów                                                   TAK,   NIE 
 w dodatkowej pomocy dziecku w nauce                                    TAK,   NIE 
 w terapii logopedycznej                                      TAK,   NIE 
 objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną              TAK,   NIE 

 
3. Czy chcieliby Państwo, aby dziecko: 
 

 uczęszczało do świetlicy szkolnej                 TAK,   NIE 
 korzystało z obiadów w stołówce szkolnej  TAK,   NIE 

 
4.  Inne Państwa uwagi, oczekiwania i propozycje w stosunku do szkoły? 
 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Data …………………………………………                                                                       Podpis.....................................................  
 
 

Bardzo cieszymy się, że wybrali Państwo naszą szkołę. Życzymy dumy  

z sukcesów dzieci, a przyszłym uczniom radości z pobytu w szkole. 

 
                                                            Dziękujemy za wypełnienie karty informacyjnej. 

 
 
 
 
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW  

 

Zgodnie z art. 13 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława 

Malinowskiego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-83-434, REGON: 004530255, 

telefon kontaktowy: (77) 483-32-31, adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp19kk.pl. 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pani 

Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora danych, wskazany powyżej. 

3.  Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w 

związku z realizowaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań 

organizacyjnych wynikających  m.in.:  z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019r.,  poz. 1148 z późn. zm.),  

z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) i z aktów wykonawczych do tych 

ustaw a także ze statutu jednostki, 

 

mailto:sekretariat@psp19kk.pl

