
 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji  

do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pokoju  

na rok szkolny 2022/2023 

  
 

 

Numer deklaracji: …………………..…...……… 
                                                                               Wypełnia sekretariat 

 

Data złożenia deklaracji: …………………...…… 
                                                 Wypełnia sekretariat 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju  

Publicznym Przedszkolu w Pokoju  w roku szkolnym 2022/2023 
 

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie ZSP  w Pokoju   

w terminie  do 25 lutego 2022 r.   
 

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce. 
 
 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego  

 

córki/syna ………………………………………………………………………………………….… 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju Publicznym Przedszkolu w Pokoju  

w roku szkolnym 2022/2023.  
 

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców prosimy o wypełnienie karty   

1. Dane dziecka: 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka            

Adres zameldowania 
 
 
 

Adres miejsca zamieszkania 
 
 
 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych 

 
 
 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych 

 
 
 

 



 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ......……...…..........  do .........……...….......…  

 

4. Dodatkowe informacje o dziecku dołączone do deklaracji  
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)  
w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 
opiekuńczo-wychowawczych przekazuję dyrektorowi przedszkola uznane przeze mnie  za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  

tak             nie  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam, że:  
a)   wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,  
b)   niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji.  
 

 
 
  ...............................................…………….…   .................................................................. 
  (czytelny podpis matki /opiekunki prawnej)    (czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego) 
 
 

Podstawa prawna: art. 153 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
 
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do 
publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie 
wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.            
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, 46-034 Pokój, ul. 1 Maja 15 kierowany przez 
Dyrektora, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju powołał Inspektora ochrony danych kontakt: e-mail pspp@poczta.fm,  
tel. 77-4693107, 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem – rekrutacja,  
• Dane będą udostępniane wyłącznie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pokoju lub innym uprawnionym organom, 
• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, 
• Jednocześnie informujemy Pana/Panią, ze nie podanie w/w danych osobowych spowoduje brak możliwości 

świadczenia usługi przez Zespól Szkolno-Przedszkolny w Pokoju,  
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 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, 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane. 

Przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w klauzuli informacyjnej. 
 
 
 
  ...............................................…………….…   .................................................................. 
  (czytelny podpis matki /opiekunki prawnej)    (czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju 
 

 

 

Data …………………………………………..   Podpis dyrektora …………………………………………… 

mailto:pspp@poczta.fm

