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DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYMW JABŁKOWIE „TĘCZOWA ŁĄKA ”

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w ..................................
w roku szkolnym …………………..

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie deklaracji. Deklaracje nie wypełnione w całości nie będą brane pod uwagę w procesie
rekrutacji. Deklaracje dotyczą danych dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola i zostają złożone przed
rozpoczęciem składania wniosków o przyjęcie nowych dzieci.

L.p DANE DOTYCZĄCE DZIECKA
1. Imię i nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia, pesel Data urodzenia:
Miejsce ur.:

Pesel:

3. Adres zamieszkania ,tel. domowy,
komórkowy

4. Adres zameldowania (jeśli jest
inny niż zamieszkania)

5. Dziecko spoza gminy Skoki* TAK (jaka gmina) NIE

6. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW
7. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

prawnych
Matki Ojca

8. Tel. kontaktowy/adres mailowy Matki Ojca

9. Czy rodzice/opiekunowie dziecka pracują Matka Ojciec
9. Liczba członków rodziny dziecka

10. Czy dziecko pozostaje pod opieką obojga
rodziców?**

TAK NIE

11. Czy dziecko objęte jest pieczą rodziny
zastępczej?***

TAK NIE

12. INFORMACJE O DZIECKU
13. Ewentualne uczulenia i choroby

(leki, pokarmy)
14. Czy dziecko pozostaje pod specjalistyczną

opieką(lekarską, psychologiczną ,
logopedyczną, inną – jaką?)

15. Stopień opanowania przez dziecko
czynności samoobsługowych

16. Osoby upoważnione do odbioru dziecka
nie wpisywać rodziców dziecka

17. Czy dziecko będzie brało udział w zajęciach
religii?

TAK NIE

18. Inne istotne informacje o dziecku mogące mieć
wpływ na funkcjonowanie dziecka w
przedszkolu

19. Deklarowane godziny pobytu dziecka w
przedszkolu (przedszkole czynne
od 7.30 do 15.00 Jabłkowo, Rejowiec
od 8.00 do 15.00 Łosiniec)

20. Inne przedszkole do którego złożono wniosek o
przyjęcie (podać nazwę przedszkola, wpisać
zgodnie z kolejnością pierwszeństwa wyboru)

1.

2.

3.
21. Data przyjęcia karty

imię i nazwisko pracownika przedszkola,
przyjmującego kartę zgłoszenia i podpis



*w przypadku miejsca zamieszkania na terenie innej gminy niż Skoki, należy dostarczyć oświadczenie o zgłoszeniu dziecka we właściwym urzędzie gminy

**w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE – prosimy o napisanie oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka, w przypadku orzeczenia sądowego należy
dostarczyć kopię dokumentów poświadczonych

***w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK - prosimy o napisanie oświadczenia o wychowaniu dziecka w rodzinie zastępczej, w przypadku orzeczenia
sądowego należy dostarczyć kopię dokumentów poświadczonych

Pouczenia:
Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 97 z 29 października 1997 r. z późn. zmianami/. i służyć
będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w przedszkolu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do
wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających dane zapisane w w/w deklaracji.

Data zgłoszenia Podpis

rodziców/opiekunów

.............................................. .............................................

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „ Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, w imieniu którego działa dyrektor przedszkola.
2. Inspektorem ochrony danych Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie jest Kierownik administracji, dane kontaktowe: e-mail:

sekretariat@stowarzyszenietecza.pl, tel. 724-370-921 lub 61-427-88-43
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Obowiązki wynikające z przepisów prawa oświatowego. Przetwarzanie

Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO i wyłącznie w celu uaktualniania baz danych, archiwizacji, wysyłania
korespondencji, dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej.

4. Kategoria osób, których dane dotyczą: osoby fizyczne – rodzice/opiekunowie prawni małoletnich, którzy są objęci edukacją przedszkolną przez Przedszkole
Publiczne „ Tęczowa Łąka” w Jabłkowie..

5. Kategorie danych: nazwiska i imiona małoletnich, pesel, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres ich zamieszkania lub
pobytu, pesel, numer telefonu i adres e-mail.

6. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego dla zakończenia procedury prowadzonej na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie małoletniego do

przedszkola, o którym mowa wyżej oraz upływu okresu wynikającego z kategorii archiwizacyjnej.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych, gdy:

1) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
2) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
1) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
2) ,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Odbiorcy danych: Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem:

a) organów i instytucji państwowych lub samorządowych w związku z prowadzonym przez te organy lub instytucje postępowaniem,
b) stron postępowania
c) dostawców, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np.

dostawców usług IT, dostawców usług pocztowych
d) osób fizycznych, posiadających wiedzę specjalną i występujących w postępowaniu w charakterze biegłego.

9. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………………….. ………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego Podpis rodzica/opiekuna prawnego

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

