
 
Data złożenia deklaracji: …................................. 

 
DEKLARACJA  

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 
…………………………………………………………………… W WAŁCZU / 

ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 
…………………………………………………………………………… W WAŁCZU  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 
1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  

 
2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej (nieobowiązkowo)  

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej (nieobowiązkowo)  

 
3. Deklarowane godziny pobytu dziecka w placówce:  

od ...................... do …........................... 
 

4. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe dołączam do 
deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenie 
lekarskie, itp.) 

tak□                                         nie□ 
  

5. Deklaracja i oświadczenie 
a) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

….................................…........................................................... w Publicznym Przedszkolu nr 
…………………………………….... w Wałczu/ Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 
…........................................................(niepotrzebne skreślić) w Wałczu w roku szkolnym 
2023/2024. 

                                                 
1 Niewłaściwe proszę skreślić  



 
b) Oświadczam, że: 

 wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

 niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola/szkoły o zmianie danych zawartych  
w deklaracji. 

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

                  (miejscowość i data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

6. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Publiczne Przedszkole Nr 
………………………………………../Szkoła Podstawowa nr…………………………….. 

2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

3. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania 
na podstawie przepisów prawa. 

4. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów 
przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed 
jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez administratora. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:…………………………….... 

 
 
    …………………………………         ………………………………… 
                                  data          podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 
 

7. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola 

      
  
       …..................................................... 
         (pieczątka i podpis) 

 


