
Deklaracja 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej nr 5  w Ustroniu,  
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ustroń  

na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna: 

Art. 153 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) 

1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Nazwisko i imię: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres zameldowania dziecka (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

2. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki/ opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/ opiekunki prawnej  

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejsce pracy i dane kontaktowe matki/ opiekunki prawnej 

Telefon:  

Adres e-mail:  

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego 

Nazwisko i Imię: 

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejsce pracy i dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego 

Telefon:  

Adres e-mail:  



 

 

3. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE 

 

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

 

2) Posiłki1:  śniadania     obiad      podwieczorek   

------------------------------------------------------------------------- 

¹wybrany posiłek zaznaczyć znakiem “x” 

4. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU  

Specjalne potrzeby edukacyjne (zaznaczyć krzyżykiem) TAK NIE 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

 
5. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIE 
 
1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 
 
 …………………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko dziecka) 
 

w Oddziałach Przedszkolnych nr 5 w Ustroniu w roku szkolnym 2021/2022. 
 
 2) Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w 
deklaracji. 
 
² wpisać lub zaznaczyć  właściwa nazwę placówki 

 
Pouczenia: 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających 
dane zapisane we wniosku.   

 
         

            …………………………………………..  
                                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Data przyjęcia deklaracji: 
      

 

            

               
                          .........................................................  
                                                    podpis dyrektora przedszkola 

 

 

        



 

 
 
 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do 
przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1) Administratorem danych osobowych jest -  Szkoła Podstawowa nr 5   z siedzibą w Ustroniu ,ul. Szkolna 1 

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pomocą adresu email iodo2@odo.ustron.pl 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Oddziałów Przedszkolnych w SP- 5 Ustroń w tym zadań 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych :promocji Oddziałów Przedszkolnych w SP-5 Ustroń  na podstawie uzyskanej zgody   

4) Okres przechowywania danych osobowych wynosi do zakończenia okresu edukacji przedszkolnej. 
5) Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści podanych danych osobowych, oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 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; do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących dziecka narusza RODO. 
6) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (lub opiekuna prawnego), 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
8) Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: MEN- -System Informacji Oświatowej Centrum Usług Wspólnych, 
Urząd Miasta Ustroń, MOPS, Ubezpieczyciel, Urząd Marszałkowski w Katowicach, współpracująca firma fotograficzna , lokalne media  oraz 
Organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej i organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
9) Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, tylko na podstawie stosownych umów przetwarzania danych osobowych, dla 
których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 5   w Ustroniu 

10) Dane nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Oddziałach 
Przedszkolnych w SP-5 w Ustroniu  można uzyskać na stronie internetowej:  www.sp5.odo.ustron.pl 
 
 
 
 

 
 
 
………………………………… 
 

 
……………….…………..………….. 

 
       ……….……………………………… 

 

data 
 

 

 

podpis matki/opiekunki prawnej 

 

podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 

 
 


