
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 W KĘPNIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 63-600 Kępno  ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40  tel. 62 78  222-36

Niniejszym potwierdzam wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2022/23 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.

  1. Dane osobowe dziecka:                                                                  

Imię i nazwisko dziecka 

Data urodzenia 

PESEL dziecka 

Adres zamieszkania  dziecka 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki  (opiekuna)  

Telefony kontaktowe 
Adres  e -mail

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko ojca  (opiekuna)

Telefony kontaktowe 
Adres e- mail
Adres zamieszkania

3.DODATKOWE INFORMACJE 
Każde przyjęte do Przedszkola dziecko ma zapewnioną  bezpłatną realizację podstawy programowej.   
Podstawa programowa – to zajęcia edukacyjno-wychowawcze w wymiarze 5 godzin dziennie (8.00-13.00)
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu -   godzin : 5-6-7-8-9-10 (……………) Od: Do:

Przedszkole funkcjonuje w godzinach 630  -16  30

Posiłki w przedszkolu   :           Śniadanie - 830             Obiad  -1200           Podwieczorek  -1400                                                            
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności tak nie
 deklaruję udział dziecka w zajęciach dodatkowych  -   rytmiczno- tanecznych
                                                                                             -   j. angielski
                                                                                             -   religia  ( dziecko 6 letnie )    

tak
tak
tak 

nie
nie
nie

4.Informacje  dodatkowe uznane  przez  rodzica  (opiekuna)  za  istotne,  dane  o  stanie  zdrowia  dziecka,
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:
……………………………………………………………………………………….........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………..



5. Oświadczenie: 

RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
Informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 20 każdego miesiąca na podstawie wystawionego rachunku.
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, upoważnioną do odbierania                 
w wyznaczonych godzinach.
Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców oraz zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej przedszkola.
Przestrzeganie postanowień statutu przedszkola

KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), przyjąłem (-łam) do wiadomości, że: 
1. Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest  Dyrektor  Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie,   z  siedzibą przy  

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez e-mail: iod.wojciech.urbanski@info-trans.pl.
3. Dane osobowe  Pani/Pana  oraz  dane osobowe  dziecka  będą przetwarzane na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO – wypełnianie

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych
praw przez administratora, a także na podstawie art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz okres archiwizacji.
5. W  zakresie  przewidzianym  przepisami  prawa  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych  osobowych,   

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany ani nie będą 
profilowane.

8. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie oraz na stronie internetowej
https://www.przedszkolenr2.kepno.pl.

       Wyrażam  zgodę  na  wystawienie  faktury  za  przedszkole  i  przesłanie  jej  drogą  elektroniczną  -  płatnej  
przelewem do 20 każdego miesiąca 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywych informacji.

Kępno, dnia  : ..............................                                ……………………………………………………………     
                                                                                                              Czytelne  podpisy  obojga rodziców /opiekunów

Data przyjęcia deklaracji przez placówkę:
(wypełnia dyrektor przedszkola) 


