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Deklaracja 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach 

w roku szkolnym 2022/2023 
TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: 14.02.2022-21.02.2022 

Deklarację należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi 

 

Deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego córki/syna 
 

…………………………………………………………………………………….              
                                                                           (imię i nazwisko dziecka)  
w roku szkolnym  2022/2023 w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach.  

I. Dane osobowe dziecka i rodziców. Wypełnić drukowanymi literami  

1. Imię/ imiona i nazwisko dziecka 

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

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….. 

3. PESEL w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość …………………………………………………………… 

4. Adres miejsca zamieszkania dziecka  

……………………………………………………………………………………….…. 

5. Adres zameldowania dziecka ( wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………..…… 

6. Imię i nazwisko rodziców dziecka / opiekunów prawnych 

Matki …………………………………………………………………………………… 

           Ojca  …………………………………………………………………………………….. 

      7..   Adres zamieszkania rodziców dziecka/  opiekunów prawnych 

Matki …………………………………………………………………………………… 

           Ojca  …………………………………………………………………………………….. 

8. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych 

Matki …………………………………………………………………………………… 

           Ojca  …………………………………………………………………………………….. 

            inne  np. miejsca pracy …………………………………………………………….…… 
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     9.  Miejsce zatrudnienia rodziców / opiekunów prawnych dziecka (nazwa zakładu pracy) 

Matki …………………………………………………………………………………… 

           Ojca  …………………………………………………………………………………….. 

10.Adres placówki w której dziecko powinno spełniać Obowiązek Rocznego     

         Przygotowania  Przedszkolnego / dot. dzieci 6-cio letnich zameldowanych poza     

          obwodem/  
…………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

        11. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU. Inne istotne informacje        

             sygnalizowane przez rodziców o stanie zdrowia, diecie, alergiach i rozwoju dziecka      

             ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-    

              wychowawczych.. 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

II. Deklaracja 

Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023   

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu   

w godzinach   od                                         do                                        i korzystać z  ….… posiłków . 

 

 

 

Tylko dzieci zapisane do godziny 17:30- 4 posiłki, pozostali - 3 posiłki. 

 

         III. Oświadczenia  
 

1) Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej , że dane przedłożone w 

niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)  

3) W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na 

przekazanie tych danych do przedszkola/organu prowadzącego  i organu uprawnionego  

do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem 

kształcenia i przetwarzanie tych danych przez te podmioty.  

4) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych 

osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwego przedszkola.  

 
……………………………….                                             …………………………………………………………… 

 miejscowość, data                                                          czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych   

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę kontynuowania wychowania przedszkolnego w 

roku szkolnym 2022/2023. 

 6:30 

 7:30 

 14:30 

 15:30 

 16:30 

 17:30 
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IV.  Informacja 

Dane zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz w celu poznania sytuacji rodzinnej dziecka niezbędnej w 

pracy edukacyjno-wychowawczej, szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione 

tylko nauczycielom i pracownikom administracji przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania 

tajemnicy służbowej.  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na zebranie 

powyższych danych   o dziecku  i jego rodzinie oraz przetwarzanie ich na potrzeby przedszkola oraz 

aktualizacji centralnej bazy Systemu Informacji Oświatowej. 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji do wniosku jest 

dyrektor przedszkola . 
 
 ……………………………….                                             …………………………………………………………… 

 miejscowość, data                                                          czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych             

□ 1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji podaniu są zgodne ze stanem       

       faktycznym  i   jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

□  2. Znam i respektuję Regulamin Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. 

□  3. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem mojego     

       dziecka w  przedszkolu. /Terminy płatności na Umowie o świadczenie usług        

       edukacyjnych/  

□ 4. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w     

      Deklaracji.. 
 

      ……………………………….                                             …………………………………………………………….. 
         miejscowość, data                                                              czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych             

Zostałem poinformowany że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach z siedzibą  

    w Krzeszowicach, ul. Batalionów Chłopskich 9 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach możliwy jest pod     

    numerem tel. 601492258 lub adresem email walmarbhp@onet.eu 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, a po przyjęciu do celów związanych z          

    edukacją przedszkolną.  

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty na mocy prawa oraz podmioty współpracujące z 

Administratorem (przetwarzanie na mocy zawartych umów powierzenia).  

5) Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu cofnięcia niniejszej zgody. 
6) Posiadam  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi przeprowadzenie 

procesu rekrutacji. 

9) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  
10) Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 

 

 

……………………………….                                             …………………………………………………………….. 
miejscowość, data                                                              czytelny podpis rodziców/ opiekunów p 


