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DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

W  PUNKTCIE PRZEDSZKOLNYM 

W OSTROŻANACH 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna w roku szkolnym 

2022/2023 -  dziecka w wieku           3 lata            4 lata             5 lat *  

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko i imię (imiona): 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL                       _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

2. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Telefon: Adres e-mail: 

 

Godziny pobytu dziecka w placówce:            8.00-13.00                     

 

Dziecko będzie uczęszczało na                      religię katolicką                    religię prawosławną* 

Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko z następujących 

posiłków  
ŚNIADANIE        

  

* wybór zakreślić znakiem X 
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3. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora szkoły - danych osobowych naszych i 

naszego dziecka zawartych w deklaracji dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z art.6 ust.1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5. 2016 L Nr 119/36  Dz. Urz. UE PL), zwanego dalej RODO. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzul informacyjnych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

3. Wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe. 

4. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji. 
5. „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”1 

 
 

 …………………..…...........................                                               …….…………………………………  
         (podpis matki/ opiekuna prawnego)                                                           ( podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
4. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA  

 

 Data przyjęcia deklaracji    

                                    
 
 
 

…................................................................ 
                                           (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci: 

  Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów danych osobowych jest dyrektor Zespołu 

Szkół z siedzibą w Drohiczynie, tel: 85 655 70 25, mail: zsdrohiczyn@wp.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Drohiczynie  możliwy jest pod adresem 

email: iodo@ecrklex.pl  

3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – 

Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.996 t.j.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 r. (Dz.U.2018.1457 t.j.). 

4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

5. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa oświatowego j/w.  

 

1 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 
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