
 

 
 
………………………………………………………………                                                              
     Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 
…………………………………………………….……… 
                            Adres zamieszkania 

 
……………………………………………….…………… 

…………………………………………… 
                            Telefon kontaktowy 
 
 

DEKLARACJA 
O KONTYNUOWANIU 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO1 
 

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 
 

 
I. Informacje o dziecku 

            
     

 
PESEL DZIECKA 

           

 
 

Ja ..................................................................................................... deklaruję, że 
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka) 
 
 

moja córka/mój syn* 
..................................................................................................................... 

                                   (imię i nazwisko dziecka) 

 

urodzona/urodzony* .............................................. w 
.................................................................. 

                  (data urodzenia)                                      (miejscowość) 
będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym oddziale przedszkolnym w roku 

szkolnym 2022/2023. 

II. Informacje o rodzinie 

Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów 

  Matka  Ojciec 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Tel. kontaktowy   

 



 

Pouczenie 
 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji są dyrektorzy szkół 

podstawowych oraz przedszkoli wskazanych w deklaracji, którzy przedstawiają stosowną 

klauzulę informacyjną. 

 
 
……………………………………              …………………………………………………………………………… 
           Miejscowość, data            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
                                                                                                                                     kandydata 
 
* niepotrzebne skreślić 
1 Zgodnie z art. 153  ust. 2 ustawy prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w tym samym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 

Ruda Strawczyńska 4, 26-067 Strawczyn 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla Sp.z o.o. 

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4 

25-112 Kielce 

email.: iod@czi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 

placówce: 

- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wykonując czynności 

zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami oraz wykonując czynności wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawnymi i administracyjnymi, a także na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a), b) wykonując czynności zgodnie z udzielonymi zgodami 

oraz niezbędne do wypełnienia 

obowiązków przez administratora; /podane dane będą przetwarzane 

4) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące 

w realizacji usług 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a 

w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane 

osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów 

6) Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego 

j/w. 

 

 

                        Tomasz Gruszczyński 

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

                                                     podpis Administratora 

………………………………………………  

                podpis Rodziców 


