
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna

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

w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna:

Art. 153, ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm. )

1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA

Nazwisko i imię:

Data urodzenia: Miejsce urodzenia:

Nr PESEL          

Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Adres zameldowania dziecka ( wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe rodziców:

Nazwisko i imię matki Nazwisko i imię ojca:

Telefon: Telefon:

3.DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Od Do 

Jednocześnie wstępnie deklaruje, że dziecko bedzie kontynuować z opieki             w 
przedszkolu w godz

 4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przedszkole informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Administrator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres przedszkola lub na adres poczty elektronicznej 
kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu.Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji. Przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane będą udostępniane przez System Informacji Oświatowej do Ministerstwa 
Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałym jednostkom wskazanym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów 
prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. Osobom składającym wniosek przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania swoich danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
Złożenie wniosku, a w tym udostępnienie danych administratorowi nie jest obowiązkowe, przy czym odmowa podania danych osobowych uniemożliwia 
przyjęcie dziecka do przedszkola. Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie 
przewiduje się profilowania danych

Oświadczenia wnioskodawcy

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w deklarcji są zgodne ze stanem faktycznym.1

Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji.

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

1  Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - 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 do lat 3.
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