
KARTA  INFORMACYJNA  KANDYDATA 
 

 

I – Dane dziecka 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

PESEL  
(w przypadku braku numeru PESEL  – seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 

 

 

II – Zainteresowania dziecka: 

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

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

 

III – Czy dziecko: 

• korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej 

                                       TAK                                   NIE  

jeżeli „TAK”, to proszę podać w jakim przedszkolu: ………………………………………………………… 

• posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną  

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

                                       TAK                                   NIE  

 

IV – Wyrażam życzenie, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach religii            TAK                 NIE 

 

V – Wyrażam życzenie, aby moje dziecko korzystało ze świetlicy                             TAK                  NIE 

Proponowane godziny: ………………….…………………………………………………….………………. 

 

VI – Czy dziecko posiada:  

opinię z poradni psychologiczno pedagogicznej                                             TAK                      NIE 

orzeczenie o niepełnosprawności                                                                     TAK                       NIE 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                                             TAK                       NIE 

 

VII – Adres miejsca zameldowania kandydata (proszę uzupełnić w przypadku gdy adres zamieszkania 
jest inny niż adres zameldowania) 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  



VIII – Dodatkowe uwagi: 

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

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

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

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

 

Oświadczam, że: 

 
− przedłożone dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

− niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie przedłożonych danych  

 
 

 

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

                      data                                                                                                    podpis matki                                                        podpis ojca 

 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich  
z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. ks. J. Popiełuszki 8, kod pocztowy 41–940, adres e-mail: 
sekretariat@mg2.piekary.edu.pl 

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie 
wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów 
(wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego. 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski, adres e-mail: 
sekretariat@mg2.piekary.edu.pl 

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony  
w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo  
do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO. 

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań 
dydaktyczno – wychowawczych. 

  Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

 
 

 

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

                      data                                                                                                    podpis matki                                                        podpis ojca 

 
 


