
                                                                                    
DEKLARACJA 

O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM w ŁOMAZACH 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
1. DANE O DZIECKU I RODZINIE 

 

Imię (imiona) 
i nazwisko dziecka 

 

Data i miejsce  
urodzenia dziecka 
 

 

Nr PESEL dziecka 
 

           

Adres miejsca 
zamieszkania 
dziecka 

 
Miejscowość: …………………………..…..…  
 
Gmina: ……………..…….…………………… 
 
Ulica.……………………………………………   nr …………../…..……… 
 

Imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych 
opiekunów  
dziecka 
 

matki ojca 

  

Adres miejsca 
zamieszkania 
rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka 
(miejscowość, ulica, 
gmina) 

  

Adres poczty 
elektronicznej 
rodziców/prawnych 
opiekunów  dziecka 
 

  

Nr telefonu 
rodziców/prawnych 
opiekunów dziecka 
 

  

 
2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Inne istotne informacje sygnalizowane przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka o stanie 
zdrowia, diecie i rozwoju dziecka, ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania 
oraz metod opiekuńczo - wychowawczych, które rodzic chciałby w tym miejscu podać. 
TAK □ NIE □ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



3. DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
 

Deklaruję, że w roku szkolnym 2021/2022 moje dziecko lub dziecko, nad którym sprawuję 
opiekę prawną będzie kontynuowało pobyt w Przedszkolu Samorządowym  w Łomazach 
przez ………............ godzin dziennie tj. od godz.: ………….. do godz.: …….…….. . 
 
4. WYMAGANE DO DEKLARACJI OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 
DZIECKA 

 
Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w deklaracji są prawdziwe. 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora  o zmianie danych zawartych  
w deklaracji, w przypadku ich wystąpienia. 
 
Czytelny podpis rodzica (matki/opiekuna prawnego) ………………………………….……………… 
 
Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) ………………………………….……………….. 

 

Formularz należy złożyć u wychowawcy grupy w terminie do 19 marca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach 

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  

w Łomazach, 21-532 Łomazy, ul. Szkolna 18A 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel.  83 3417585,  

email iod@lomazy.pl. 

 

Cele i podstawy przetwarzania 
Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: 

• Prawo oświatowe , 

• Karta Nauczyciela, 

• ustawa o systemie oświaty,  

• ustawa o systemie informacji oświatowej, 

• ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww.  przepisów praw, wykonywaniem 

zadań realizowanych w interesie publicznym lub udzielonej zgody. 

 
Odbiorcy danych osobowych 
Osoby upoważnione przez Administratora Danych, pracownicy firm zewnętrznych z którymi 
podpisano umowy powierzenia oraz podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych 
danych z wykluczeniem państw trzecich. 
 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisach archiwalnych. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej; 

• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 


