
Załącznik nr 1 

Data przyjęcia deklaracji:     

 

 

 

Deklaracja  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 

w Przedszkolu Samorządowym w Siołkowej 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

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 przedszkolu: 
 

1) Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ......................  do ........................ 

 

 

        



4. Deklaracja i oświadczenie: 

 

1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

………………………………………… w Przedszkolu Samorządowym w Siołkowej 

w roku szkolnym 2023/2024. 

 

2) Oświadczam, że   

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych  

w deklaracji. 
 

 

 

 

 

Siołkowa, dnia ............................                                                  ........................................................... 
                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

5. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora ZSP. 

 

 

 

 

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

                         (podpis dyrektora ZSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do  

przedszkola w roku szkolnym 2023/2024  

1 .Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Siołkowej 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 
2 .Cel przetwarzania danych osobowych; 

 a. rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024. 

b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów 
prawa oświatowego; 

3 .Podstawa prawna przetwarzania; 

 a .Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.), 
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

c. Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 
ustalenia terminów  postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego na                        

rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych  szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów. 
4. Czas przetwarzania danych osobowych ; dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji                  

a po jej zakończeniu: 

a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego przez okres 
uczęszczania do oddziału przedszkolnego; 

b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od 

zakończenia procesu rekrutacji. 

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa,                
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

6. Maja Państwo prawo do; 

 a. żądania dostępu do swoich danych osobowych ( art.15 RODO); 
 b . sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy  są niezgodne ze stanem    

rzeczywistym  (art. 16 RODO); 

 c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych( art. 17                 

i art. 18 RODO); 
 d. wniesienia skargi do GIODO ( od 25.05.2018 r. PUODO), gdy uznają Państwo , iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( art. 77 RODO). 
 

  7.Odbiorcą danych osobowych mogą być: 

a. Urząd Gminy w Grybowie, Referat Oświaty ul. Jakubowskiego 33 ,33-330 Grybów; 

   

 


