
Sosnowiec, ……………………………. 

……………………………………………… 

(imię nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Dyrektor 

Przedszkola  Miejskiego nr 35 

w  Sosnowcu 

 

Deklaracja woli kontynuowania wychowania przedszkolnego  

                                             w roku szkolnym 2023/2024 

     Stosownie do art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) deklaruję, że moje dziecko  

 

                                  ……………………………………………… 
                                                                           (imię i nazwisko dziecka)  

w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu 

Miejskim nr 35  w Sosnowcu  . 

I .  Dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów 
1 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka   

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. 

 

PESEL dziecka  
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Adres zamieszkania 

rodziców/prawnych opiekunów  

i dziecka
2
 

 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/ numer 

mieszkania 
 

5. Imię/imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów 

Matki Ojca 

  

6. Numer telefonów rodziców/prawnych 

opiekunów 

  

2 zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz.1740, 2320 ze zm.) miejscem zamieszkania 

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 

II.  Dodatkowe informacje o dziecku 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka: dieta, przewlekłe choroby, wady rozwojowe, 

alergie, lub inne informacje o dziecku ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, które opiekun chciałby w tym miejscu 

podać.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

II.  Dodatkowe informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu 

1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego 

 godziny bezpłatne         –  w godz. 800 – 1300  

 godziny płatne*              – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od………….do………..w tym godz. 

odpłatnych…………………. 

2.Dzienna ilość posiłków:   dwa (śniadanie + obiad),    trzy  (śniadanie + obiad + podwieczorek). 

* nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Pouczenie:  
1.Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb  

  związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo oświatowe  

  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm). 

Oświadczenia wnioskodawcy  
1. Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

                                                                                             ………………………………………………….  

                                                                                                 data , podpis rodziców/opiekunów  prawnych 

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Przedszkole 

 Miejskie nr 35 w Sosnowcu informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych w zakresie objętym niniejszą deklaracją jest Przedszkole Miejskie  

nr 35  w Sosnowcu ul. Zagórska 3. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych Pan/Pani 

kontaktuje się z Administratorem listownie na adres  Przedszkole Miejskie nr 35 ul. Zagórska 3,  

41 – 216  Sosnowiec, lub mailowo na adres e-mail  p35@sosnowiec.edu.pl . 

2.  Poprzez złożenie podpisu na  niniejszym dokumencie Pan/Pani wyrazi zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych w celu realizacji zadań przez  placówkę Przedszkole Miejskie nr 35 

 w Sosnowcu ul. Zagórska 3.zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji. 

3. Dane osobowe dziecka nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom (odbiorcom danych). 

4. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania edukacji 

przedszkolnej dziecka. 

5. Pan/Pani ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych 

praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem 

listownie na adres wskazany powyżej lub mailowo na adres e-mail wskazany powyżej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email 

lub listu do Administratora na adresy wskazane powyżej. Cofnięcie  zgody na przetwarzanie danych 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody 

przed jej cofnięciem.  

7. Rodzic, opiekun prawny w każdym czasie trwania edukacji przedszkolnej dziecka w Przedszkolu 

Miejskim nr 35 w Sosnowcu ul.  Zagórska 3 ma prawo do dokonania zmiany zakresu danych na jakie 

wyraził zgodę w niniejszym formularzu. Zmiana ta wymaga formy pisemnej.   

8. Dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane. 

                                                                                ………………………………………………….  
                                                                                                 data, podpis rodziców/opiekunów  prawnych 

mailto:p35@sosnowiec.edu.pl

