Data przyjęcia deklaracji:

Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu
w roku szkolnym 2021/2022
1. Dane dziecka:
Imię 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 przedszkolu:
I. Bezpłatna realizacja podstawy programowej od 7.30 do 12.30 - 5 godzin
II. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: ponad podstawę programową (płatne dla dzieci 3-5,
dzieci 6-letnie objęte subwencją oświatową) ilość godz. dziennie …………………..
od godz. ……………………… do godz. ………………………..

III. Posiłki (zaznaczyć znakiem X) :
śniadanie
obiad
podwieczorek

IV. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku ( np. stan zdrowia, orzeczenie lub
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta,
zalecenia lekarskie, itp.)
Tak
Nie
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Deklaracja i oświadczenie.
I. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna w roku szkolnym 2021/2022:
1. W Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zabrniu (zaznaczyć znakiem X):
Tak

Nie

II. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,

Zabrnie, dnia …......................

….......................................
( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Oświadczam, że
Wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci
TAK
Deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach religii-dzieci 6-5-letnie

NIE

Dziecko zamieszkujące w odległości większej niż 3 km od najbliższego przedszkolazgoda na dowożenie autobusem szkolnym zapewnienie opieki- przyprowadzanie
i odbiór z autobusu
Wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe

Wyrażam zgodę na:
TAK

NIE

Wyjście dziecka na spacery poza teren przedszkola i udział w organizowanych przez
przedszkole wycieczkach autokarowych
Wyrażam zgodę na przesiewowe badanie mowy, słuchu ( diagnoza rozwojowa)
Udział dziecka w ogólnopolskich kampaniach, akcjach i programach, w których
udział bierze przedszkole
Udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, kontrolę stanu zdrowia
i higieny przez personel medyczny, pedagogiczny i administracyjno-obsługowy
Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zwartych
w deklaracji

……………………………………….
(podpis matki/prawnej opiekunki)

……………………………………….
(podpis ojca/prawnego opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
w Zabrniu, Zabrnie 82, 33-230 Szczucin jest Dyrektor Szkoły,
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: szkolazabrnie@wp.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w publicznym przedszkolu
na podstawie zgody, którą osoba, której dane dotyczą wyraziła w jednym lub większej
liczbie określonych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji
procesu rekrutacji do publicznych przedszkoli na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c RODO,
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora a także
uprawnione podmioty takie jak MEN, Kuratorium, Urząd Miasta i Gminy.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 a, b, c, będą przechowywane nie
dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody u Administratora.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a, b i c jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły

Zabrnie, dnia ….................................

….....................................
( podpis dyrektora szkoły)

