
 

………………………………… 
imię i nazwisko rodzica 

 

………………………………… 
 

………………………………… 
adres 

 Urszulin dnia. ……………2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEKLARACJA 
kontynuowania wychowania przedszkolnego   

 
Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w oddziale dla dzieci czteroletnich w 

roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  

 

Oddział czterolatków w Przedszkolu Gminnym w Zespole Szkół w Urszulinie 
nazwa przedszkola/szkoły podstawowej 

przez dziecko: 

 

........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko dziecka 

 

 

           
numer PESEL dziecka 

 
 

Zasady korzystania z przedszkola ilość posiłków ……………, liczba godzin ……… dane dotyczące 

dziecka oraz jego sytuacji rodzinnej nie zmieniły się i są zgodne  z kartą zgłoszenia z roku 2019/2020  
 

lub inne/nowe warunki ilość posiłków …………  liczba godzin ……………. . 

W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej dziecka należy wypełnić dodatkowo kartę zgłoszenia dziecka 

do przedszkola tylko w punktach w których sytuacja ta uległa zmianie. 

Uwaga każda godzina pobytu dziecka ponad 5 - godzinną podstawę programową płatna 1 zł. 
 

 

         ...............................................                                       .............................................. 
                   podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 
 

* Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), 

rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają 

na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.  

 

*Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest w myśl Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) dyrektor placówki wskazanej w deklaracji, a dane osobowe w nim 

zawarte przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z 

późn. zm.).  

  



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KARTY 

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję że, przetwarzania danych 

osobowych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor 

Zespołu Szkół w Urszulinie z siedzibą w Urszulinie przy ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: 

iod@odoexpert.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uzupełnienia karty zgłoszenia dziecka do 

przedszkola  Zespołu Szkół w Urszulinie. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a) i c) Rozporządzenie PE 

i R (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO)- przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

Pani/Pana dziecka mogą być:  

 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół 

w Urszulinie; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych 

osobowych, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych naruszyło przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. 

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

przepisy dotyczące oświaty. 

9. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie są poddawane profilowaniu. 

10. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół 

w Urszulinie z siedzibą w Urszulinie przy ul. Szkolna 23 oraz po tym czasie przez okres 

wskazany w przepisach.  

11. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw 

trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

 
 Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 


