
ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI  

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ SZKOLNĄ 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 

Szanowni Państwo, 

zależy nam na jak najodpowiedniejszej współpracy pomiędzy Państwem, Dzieckiem, a szkołą. 

Dlatego prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Państwa dane zostaną wykorzystane do 

uzupełnienia dokumentacji oraz ułatwią prawidłową opiekę nad Państwa dzieckiem. 

 

I. DANE UCZNIA 

Nazwisko i imiona dziecka (zgodne z aktem urodzenia) 

 ______________________________________________________________  

Data urodzenia  

 ______________________________________________________________  

Miejsce urodzenia, województwo  

 ______________________________________________________________  

Adres zamieszkania  

 ______________________________________________________________  

Adres do korespondencji (dane podawane dobrowolnie) 

 ______________________________________________________________  

PESEL dziecka 

 ______________________________________________________________  

 

II. INFORMACJE O RODZINIE 

MATKA/ OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego 

 ______________________________________________________________  

Adres zamieszkania matki/ opiekuna prawnego   

 ______________________________________________________________  

Numer telefonu matki/ opiekuna prawnego  

 ______________________________________________________________  

E- mail matki/ opiekuna prawnego  

 ______________________________________________________________  

OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego 

 ______________________________________________________________  

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego   

 ______________________________________________________________  

Numer telefonu ojca/ opiekuna prawnego  

 ______________________________________________________________  

E- mail ojca/ opiekuna prawnego  

 ______________________________________________________________  

DODATKOWE KONTAKTY W NAGŁYCH PRZYPADKACH:       

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  



RODZEŃSTWO W PSP1  

Imię i nazwisko Klasa 

  

  

  

  

  

 

III. UWARUNKOWANIA BIOLOGICZNE 

Sytuacja zdrowotna dziecka – choroby, o których szkoła musi lub powinna wiedzieć 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Czy w związku z tym zażywa regularnie jakieś leki? (jeśli tak, to jakie – proszę wymienić) 

 ______________________________________________________________  

Czy dziecko jest na coś uczulone?   TAK     NIE 

Jeśli TAK, to na co?  

 ______________________________________________________________  

Czy dziecko ma: 

 wadę wymowy             TAK  NIE 

  wadę wzroku         TAK  NIE  

  wadę słuchu    TAK  NIE    

Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty lub poradni specjalistycznej?       

TAK  NIE 

Jeżeli TAK, to proszę podać jakiej:  

 ______________________________________________________________  

IV. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE 

Inne ważne informacje dotyczące rozwoju psychofizycznego- fizycznego dziecka (np. łatwość 

nawiązania kontaktu z dorosłymi, rówieśnikami; zachowanie dziecka w nowych 

pomieszczeniach, sytuacjach;, w stosunku do nowych osób )  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  



 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

V. UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA  

 

Jakie są zainteresowania Pana/i dziecka?  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Czy dziecko przejawia szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie? Jeśli tak, to w jakiej? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

Czy dziecko rozpoznaje litery?        wszystkie   niektóre 

 

Czy dziecko czyta?                     TAK  NIE 

 

Jeśli czyta to czy? 

 

 składa litery                       TAK  NIE    

 czyta łatwe wyrazy            TAK  NIE    

 czyta zdania                       TAK  NIE    

 czyta biegle                       TAK  NIE    

 

Czy zna cyfry?                            TAK  NIE 

 

Czy liczy w zakresie dziesięciu? TAK  NIE 

VI POZOSTAŁE INFORMACJE 

Czy dziecko potrzebuje pomocy: 

 materialnej (np. obiady ) 

 psychologiczno – pedagogicznej 

 logopedycznej 

 opieka świetlicy 

 innej (jakiej?) 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 Jak dziecko pokonuje drogę do szkoły? 

 pieszo 

 jest dowożone własnym środkiem transportu 

 autobusem miejskim 

 autobusem PKS lub innym 

Jeśli dziecko nie ukończyło 7 lat musi być odbierane ze szkoły przez osobę dorosłą lub rodzeństwo 

powyżej 10 roku życia. 

Czy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii?          TAK      NIE 

Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej?     TAK  NIE 

Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy?                   TAK  NIE 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW 
PRZEZ PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO) informujemy, że: 
I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim, ul. 

Zblewska 18 , 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562-96-09, email szkola.psp1@wp.pl  

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się : 
 a) telefonicznie: 537 005 680, 
 b) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl, 
 c) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Zebrane przez Szkołę dane osobowe przetwarzane są: 
1) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw.  z ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych w związku 
z prowadzeniem przez Szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do 
tych ustaw; 
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  - w wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiega się o wyrażenie Państwa 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania 
zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła np. zgoda na upublicznianie wizerunku dziecka.  Ewentualne wycofanie zgody nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Następnie dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających  z ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

IV. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa np. podmioty zapewniające utrzymanie systemów informatycznych, podmioty zapewniające 

zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 

V. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa w tym przepisów o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z 
obowiązującą w szkole Instrukcją Kancelaryjną. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę 
na przetwarzanie danych w określonym celu. Co do zasady, dane osobowe tych osób przetwarzane będą do momentu wycofania 
przez nie zgody lub ustania potrzeb Administratora Danych w zakresie wykorzystania tych danych. 

VI. Przysługujące prawa 

Przysługuje Państwu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) sprostowania (poprawiania) danych, 
3) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
4) do ograniczenia przetwarzania danych, 
5) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO). 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, 

przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej 

wycofaniem. 

VII. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

VIII. Wymóg podania danych 

a)w przypadku, o którym w pkt. 3 lit a jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania,  a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań ustawowych; 
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. c jest dobrowolne, mają Państwo prawo w każdym czasie do cofnięcie zgody na 
przetwarzanie. 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym 

profilowaniu. 

X. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru 
przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych 
przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 
określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

 
………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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