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KARTA INFORMACYJNA O UCZNIU ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

NAZWISKO  
 

IMIĘ 
 

 

DRUGIE IMIĘ  
 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA  
 

PESEL  
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  
 

MIEJSCE ZAMELDOWANIA 
 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
IMIĘ I NAZWISKO MATKI 
(OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  
 

TELEFON  
 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA 
(OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
 

 

TELEFON  
 

KONTAKT DO INNYCH OSÓB (w przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi) 

TELEFON POKREWIEŃSTWO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (CHOROBY PRZEWLEKŁE, ALERGIE, PRZYJMOWANE LEKI, INNE 
INFORMACJE DO WIADOMOŚCI GRUPY). INFORMACJĘ SKŁADAM NA ROK SZKOLNY: 2020/21. 
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Wyrażam wolę: 

Aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii  TAK  NIE 

Aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach etyki  TAK  NIE 

Aby moje dziecko uczestniczyło w zaj.”Wychowanie do życia w rodzinie” (klasy 4-8)  TAK  NIE 

Wyrażam zgodę: 

aby moje dziecko uczestniczyło w programie „Mleko i Owoce w szkole” (klasy 1-5)  TAK  NIE 

na samodzielny powrót dziecka ze szkoły po zakończonych zajęciach zgodnie z planem  

Dotyczy dzieci powyżej 7 r.ż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko do lat siedmiu 
nie może samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. 
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 
dziecka i zobowiązuję się przeprowadzić z dzieckiem rozmowę na temat bezpiecznego 
zachowania się na drodze do i ze szkoły. 

 TAK  NIE 

na samodzielny powrót dziecka ze szkoły po zakończonych zajęciach w przypadku zmiany 
planu (odwołanie/skrócenie lekcji) 

Dotyczy dzieci powyżej 7 r.ż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko do lat siedmiu 
nie może samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 
dziecka i zobowiązuję się przeprowadzić z dzieckiem rozmowę na temat bezpiecznego 
zachowania się na drodze do i ze szkoły. 

 TAK  NIE 

Na pomiar temperatury mojemu dziecku  TAK  NIE 

 

Zgoda na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku dziecka 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości szkolnych organizowanych 
przez Szkołę Podstawową nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie oraz na wykorzystywanie tego wizerunku, a także 
imienia i nazwiska dziecka poprzez umieszczanie  na stronie internetowej szkoły w celach informacyjnych i 
promocyjnych w okresie uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie.  

Zgoda dotyczy również Kroniki szkolnej, przy czym w sytuacji umieszczenia wizerunku dziecka w Kronice, wizerunek 
ten będzie przechowywany również po zakończeniu edukacji dziecka w szkole. 

Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany przez pracowników szkoły 
wyłącznie w celu promocji działań Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie.  Mam świadomość, 
że inni rodzice i uczniowie mogą samodzielnie rejestrować obraz i dźwięk na uroczystościach i zajęciach w szkole.  
Rozumiem, że rodzice i uczniowie mogą nieumyślnie udostępniać wizerunek mojego dziecka w mediach (inne strony 
www lub w social media) i nie będę z tego tytułu wnosić roszczeń w stosunku do Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 
Listopada w Warszawie lub jego pracowników. 

 
_________________________________________ 
Czytelny podpis opiekuna prawnego 
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ZAKRES OPIEKI ZDROWOTNEJ: 

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych; 

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi 

wynikami testów; 

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja 

świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i 

procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole; 

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; 

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i 

warunków sanitarnych w szkole; 

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej; 

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom 

fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 

tygodni; 

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 

3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 

4. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy 

proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych. 

Uzyskałem informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu 

Nie wyrażam sprzeciwu* Wyrażam sprzeciw*  

    …..........….............................................   …......…............................................. 
data, czytelny podpis matki / opiekuna prawnego  data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 

* Niepotrzebne - SKREŚLIĆ 
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Oświadczam, że zostałam zapoznana/ zostałem zapoznany z informacjami dotyczącymi: 

1. Wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu 
nauczania 

2. Sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych dziecka 

3. Warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych 

4. Warunków i sposobów oraz kryteriów oceniania zachowania 

5. Warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania 

6. Realizowanego programu nauczania 

7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku zapoznania się ze statutem szkoły dostępnym na stronie 
internetowej szkoły i zobowiązuję się do przestrzegania jego treści.  

 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016  
poz. 677 z późn. zm.) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 271 
im. 11 Listopada z siedzibą w Warszawie (02-698), przy ul. Niegocińskiej 2. 
 Szkoła deklaruje, że wszelkie informacje są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie Danych 
Osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. 2014, poz.1182 z późn. zm., oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte ani prze-
kazane osobom trzecim.  
Szkoła zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe uczniów w celu:  prowadzenia działalności szkoły (oferowania 
świadczeń edukacyjnych), prowadzenia dokumentacji nauczania, wystawiania niezbędnych dokumentów 
(świadectwa, zaświadczenia, legitymacje itp.). 
Jednocześnie informujemy, że w związku z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o systemie oświaty, (Dz. 
U. 1441 nr 95 poz. 425) Szkoła przekazuje dane osobowe uczniów podmiotom odpowiedzialnym za rekrutację, w 
tym przede wszystkim w elektronicznym systemie rekrutacji prowadzonym przez m.st. Warszawa oraz innym orga-
nom administracyjnym i organom jednostek samorządu terytorialnego sprawującym nadzór nad prawidłową dzia-
łalnością Szkoły w ramach uprawnień nadanych tym jednostkom ustawowo.  
Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, posiadają Państwo prawo do wglądu w swoje 
dane oraz prawo do ich uzupełniania, uaktualnienia lub sprostowania.  

 

…..........….............................................   …......…............................................. 
data, czytelny podpis matki / opiekuna prawnego  data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 
 
 

 


