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DEKLARACJA 

KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA 

w roku szkolnym 2022/2023 

 ( wypełnić drukowanymi literami) 

 

               Deklaruję , że moje dziecko będzie przez kolejny rok szkolny uczęszczało do: 

Przedszkola  w  Ustroniu Morskim, przy ul. Wojska Polskiego 8a, 

78-111 Ustronie Morskie 

Wyżej wymienione przedszkole będzie Administratorem Państwa danych osobowych oraz 
danych osobowych Państwa dziecka.  

Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli 
informacyjnej na dole strony lub w przedszkolu lub stronie www przedszkola. 

 

DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka 

 

PESEL                                         Imię                              Drugie imię                             Nazwisko 

 

       

Data urodzenia                                                       Miejsce urodzenia 

 
  

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

Kod pocztowy           Miejscowość             Ulica                                      Nr domu    Nr lokalu 

     

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie zdrowia 

dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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POBYT DZIECKA W PLACÓWCE 

 

    od godz. ……..…..  do godz. ………… 

powyżej 5 godzin dziennie:           od godz. ……..…..  do godz. …………. 

 

                      Posiłki spożywane w przedszkolu (zaznaczyć x): 

        śniadanie  

obiad  

podwieczorek  
 

  

KORZYSTANIE Z DOWOŻENIA - DOTYCZY DZIECI 5 – 6 LETNICH 

Korzystanie z bezpłatnego transportu 

- niepotrzebne skreślić 

TAK  NIE 

 

3 km i mniej;  powyżej 3 do 4 km;  powyżej 4 do 5 km;  powyżej 5 do 10 km;  powyżej 10 km. 
 

DANE RODZICÓW 

 

Dane matki                                                                                           Dane ojca 

 

  Imię                                       Nazwisko                                                Imię                      Nazwisko 

  

 

Telefon kontaktowy                                                                    Telefon kontaktowy 

        

 
Adres e-mail                                                                                  Adres e-mail 

        

 
 

Adres zamieszkania matki 

Kod pocztowy             Miejscowość   Ulica     Nr domu       Nr lokalu 

     

 

Adres zamieszkania ojca 
 

Kod pocztowy             Miejscowość   Ulica     Nr domu       Nr lokalu 
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INFORMACJA 

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s. 1 do 88), (w skrócie RODO).  

W związku z tym informuję Pana/Panią, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole w Ustroniu Morskim, 
78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8a. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka 
i członków jego rodziny, zawarte we wniosku i załącznikach do niego. Będą one wykorzystywane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do przedszkola na podstawie ustawy – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 910 tj. ze zm.).  

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z ustawą prawo oświatowe, dane osobowe dotyczące 
dzieci i ich rodziców zbierane są również w celu realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych 
Przedszkola.  

Rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo do wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania 
czy sprostowywania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane z 
wniosku są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.  

 

OŚWIADCZENIE 

 

1) Dane podaję dobrowolnie. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane 
dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  

2) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na tablicach informacyjnych i stronie 
internetowej Przedszkola pod adresem: http://przedszkole.ustronie-morskie.pl/-,1497,l1.html, w tym z 
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania. 

 
 

 

Ustronie Morskie dn. …………….………………………………………................................. 

                                  (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 
 
Data wpływu……………..  
 
l.dz. …………………………… 

http://przedszkole.ustronie-morskie.pl/-,1497,l1.html

