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DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM   

PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDŹWIEDZIU 

 
I. Deklaruję kontynuację edukacji w roku szkolnym 2019/2020 w Oddziale 

Przedszkolnym w SP w Niedźwiedziu 

 

………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka ) 

 

PESEL DZIECKA 

           

 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………................. 

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

 
Pouczenie: Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod opieką rodzicielską jest miejsce 

zamieszkania rodziców, bądź tego z rodziców, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli 

rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania 

dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. 

 

na…………………… godzin dziennie. 

 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu z dokładnością do pełnej  godziny: 

od …………………do…………………….. 

 
Pouczenie: Przedszkole realizuje bezpłatne godziny w ramach podstawy programowej  w godzinach  

od 8.00 do 13.00. W pozostałym czasie realizowane są płatne godziny poza podstawą programową. Opłata 

za każdą godzinę poza podstawą programową wynosi 1 zł. 

Numery telefonów kontaktowych: 

Matka/opiekun prawny*         ………………………………………………… 

Ojciec/ opiekun prawny*        ………………………………………………… 

Telefon do innej osoby, którą można powiadomić w razie choroby dziecka  lub innego 

zdarzenia    ………………………………….. 

* podanie danych jest nieobowiązkowe. 

 

II. Dodatkowe ważne informacje o dziecku: (np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe, 

alergie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, itp.) 

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

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

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

III. Zobowiązuję się do: 

● Przestrzegania Statutu Szkoły Podstawowej; 

● Informowania przedszkola o jakichkolwiek zmianach w podanych powyżej danych; 

● Regularnego uiszczania opłat za przedszkole (w terminie wyznaczonym przez        

   placówkę); 

● Odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną  na piśmie; 

● Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka; 

● Uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 



Klauzula informacyjna rekrutacja do przedszkola 

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, dalej: 

RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Oddziale Przedszkolnym w Niedźwiedziu jest Dyrektor 

Szkoły, Niedźwiedź 21a, 32-090 Słomniki kontakt mailowy pod adresem: zsniedzwiedz@wp.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty 

elektronicznej (adres mailowy iod.slomniki@gmail.com)  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: rekrutacja dzieci do przedszkola  

i wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

oświatowego, art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 

r., poz., 59 ze zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak  MEN, 

Kuratorium, Urząd Gminy, Centrum Obsługi Edukacji, SIO, towarzystwo ubezpieczeniowe, podmiot 

sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz 

pracownicy pedagogiczni Przedszkola. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. I będą przechowywane przez okres w jakim 

będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres 

uczęszczania do Przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej zsniedzwiedz@wp.pl. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

10. Podanie  danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych 

celów. 

11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedłożone przeze mnie  w niniejszej deklaracji 

informacje, są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

          Niedźwiedź, dnia      ……………………………………………… 

 

            Czytelne podpisy: Matki/ opiekuna prawnego  …………………………………………….. 

                                Ojca/ opiekuna prawnego    ……………………………………………… 

                                                                                          

 

 

 

 

 


