
 

 ZAŁ.1 Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
 

Bogumiła Roman-Struś 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach 

Staniewice 61 

76-113 Postomino 

Niniejszym deklaruję, że ............................................................................................. w roku szkolnym 20…../20….. 

będzie kontynuował(a)   wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Staniewicach 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców  

1 Imię/Imiona i Nazwisko dziecka  

2 Data urodzenia dziecka  

3 PESEL dziecka  

4 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) dziecka 

Matki  

Ojca  

5 
Adres miejsca zamieszkania 

Rodziców (opiekunów) i kandydata 

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 
 

7. Deklaracja pobytu dziecka w  przedszkolu 

 W godzinach od 7.45 do 12.45 przedszkole zapewnia obowiązkową realizację podstawy programowej 

 Proszę podać dni tygodnia i godziny w 

jakich Państwa dziecko dodatkowo 
wymaga opieki  

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

     

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szkoła informuje iż: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Staniewicach, Staniewice 61, 76 -113 Postomino. 

inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Postominie jest Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kuligowsk i (mail. kontakt@rk.slupsk.pl);  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych zadań wynikających z ustawy prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wskazane w ustawie prawo oświatowe; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Szkole Podstawowej w Staniewicach; 

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wykonywania prawnych 

obowiązków ciążących na Szkole Podstawowej w Staniewicach 

            
                  Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 t.j. z dnia 2017.11.29) - kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna niepra wdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz naszych, jako jego opiekunów w celach 

rekrutacyjnych dziecka a następnie w zakresie działalności Szkoły zgodnie z art.7 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), art. 4 pkt 11 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., Ustawą 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.), ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji. 

 

Data……………..... Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej………………………………..…… 
 

Data………………. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego……………………………………... 

 


