
…………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

……………………………………….………… 

…………………………………………………. 

Adres do korespondencji 

Pani Joanna Kwiecińska-Szulc 

Dyrektor ZSP w Szemudzie 

 

 

 

 

DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 

na podstawie art. 31 ust. 13 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 

 

 

      Niniejszym deklaruję, że ………………………………………………………………………………….…  w roku szkolnym 2021/2022 

(imię i nazwisko dziecka) 

będzie kontynuował(-a) wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym w Szemudzie. 

Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców (opiekunów) 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)  

(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

 

1 Imię/imiona i nazwisko dziecka  

2 Data i miejsce urodzenia dziecka  

3 PESEL dziecka2  

4 Imię/imiona i nazwiska rodziców 
(opiekunów) dziecka 

Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania rodziców 
(opiekunów) i kandydata3 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / numer mieszkania  

6 Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców kandydata – o ile 
je posiadają 

Matki 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 



 

II. Dodatkowe informacje 

 

 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu ………………………………….  

 

Potwierdzenie korzystania z posiłków ……………………………………… 

 

Odległość z domu dziecka do przedszkola: ………………………………. 

 
Przystanek wsiadania dziecka do autobusu - droga z domu do przedszkola  

(dotyczy dzieci korzystających z przewozów gminnych) ………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………….………………… 

Data i podpis rodzica (opiekuna) 
 

 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119.1 
z 04.05.2016) informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła, do której został złożony niniejszy wniosek,  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (art. 149 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                        
27 kwietnia 2016r. ,  
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych         
na podstawie przepisów prawa,  
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie korzystał                  
z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej (art. 160 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe), z uwzględnieniem przepisów archiwalnych. 
W przypadku dzieci nieprzyjętych dane zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane            
w publicznym przedszkolu /w publicznej szkole przez okres roku (art. 160 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe),  
5) w zakresie dopuszczonym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu                     
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
7) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa         
w art. 130 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  
 
Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
 
……………………………………………………                                                         ………………………………………………………………………………  
Miejscowość, data                                                                                     Podpisy rodziców (opiekunów) dziecka 


