
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi  
 

w Zabrzu ul.Kotarbińskiego 16 tel.32-275-21-59 

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA………………………………………………….. 
                                                                 nazwisko i imię  

w Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu 
 

I  Deklaracje, zobowiązania rodziców/prawnych opiekunów, informacje dyrektora 

 
Dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zabrzu, na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuje, że 
administratorem danych osobowych dzieci zapisanych do przedszkola jest Przedszkole nr 48 z Oddziałami 
Integracyjnymi z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Kotarbińskiego 16. Dane, które są niezbędne do wykonania zadań 
administratora będą wykorzystywane w celach opiekuńczo – edukacyjno – wychowawczych. Osobie, której dane 
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe podlegają 
ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności. 
Dyrektor Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu informuje , że przedszkole prowadzi oddziały 
integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie ze Statutem Przedszkola. Zapisanie dziecka do przedszkola 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na pobyt dziecka pełnosprawnego w grupie integracyjnej wg organizacji 
na dany rok szkolny. 
Wyrażam  zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym 
danych wrażliwych, zawartych w Karcie zapisu dziecka do przedszkola i Karcie informacyjnej 
przez dyrektora Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, w celach związanych 
z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu  zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997r. ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) na czas 
edukacji dziecka w przedszkolu. 

Tak * Nie * 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie numerów telefonów w sprawach mojego dziecka i pracy 
przedszkola. 
 

Tak * Nie * 

Wyrażam zgodę, że w razie zaistniałej  konieczności i braku kontaktu osobistego i 
telefonicznego z Rodzicem na interwencję medyczną w stosunku do mojego dziecka. 
 

Tak * Nie * 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach oraz innych imprezach 
organizowanych  przez przedszkole. 

Tak * Nie * 

Wyrażam zgodę na objęcie dziecka bezpłatną opieką pielęgniarki w zakresie higieny osobistej 
dziecka. 
 

Tak * Nie * 

Informuję, że dziecko posiada/nie posiada: 
 orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie do kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu 
rozwoju.-  
proszę właściwe  podkreślić 

 

Dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu informuje, że w przedszkolu obowiązuje zakaz 
noszenia biżuterii przez dzieci np. kolczyki, łańcuszki, pierścionki, a także pieniędzy , cennych przedmiotów tj. 
telefony komórkowe. Ww przedmioty stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka . Przedszkole nie ponosi 
odpowiedzialności za nie przestrzeganie ww zasad.  

Chęć uczestnictwa w zajęciach z religii ( tylko rodzice dzieci 5 i 6 letnich) 
 

Życzę sobie / nie życzę sobie (niepotrzebne skreślić), aby moje dziecko …………………………………………….. 

uczestniczyło na zajęciach z religii w roku szkolnym  …………………………. 

 
Oświadczamy, 
że będziemy 
osobiście 
odbierać dziecko  
z przedszkola  

 
 
……………..….……………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko matki                                 nr dowodu osobistego                                     nr telefonu 
  
 
……..…………………………………………………..………………………………………………………..…. 
imię i nazwisko ojca                                   nr dowodu osobistego                                        nr telefonu 

 
wyrażam zgodę w razie zaistniałej konieczności i braku kontaktu osobistego i telefonicznego z rodzicem na interwencje 

medyczną w stosunku do mojego dziecku oraz udostępnienie danych zawartych w karcie informacyjnej w celach 

medycznych. 

  
Zabrze, dnia ....................              ................................                     ........................... 
                                             podpis matki/opiekuna prawnego                              podpis  ojca/opiekuna prawnego 


