
 

Dyrektor Zespołu Szkół                                     

w Mieście Obrzycko 
64-520 Obrzycko 
Plac Lipowy 12 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  
w Przedszkolu Miejskim „Bajkowa Kraina” w Obrzycku  

w roku szkolnym 2021/2022 
 
Niniejszym deklaruję, że ……………………………………………….………...    w roku szkolnym 2021/2022 będzie  

                                  (imię i nazwisko dziecka) 

kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym Przedszkolu. 

Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące dziecka i rodziców /opiekunów prawnych. 

I. Dane osobowe dziecka i rodziców /opiekunów prawnych 
 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka  

2. Data i miejsce urodzenia dziecka 
 

 

3. PESEL dziecka 
w przypadku braku PESEL serię i numer pasz-
portu  lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

4. Adres miejsca zamieszkania  
dziecka 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu /numer mieszkania  

5. Adres miejsca zameldowania 
dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

ulica  

Numer domu/numer mieszkania  

6. Imię/imiona i nazwiska rodziców 
dziecka/opiekunów prawnych 
 

Matka/opiekunka  
 

Ojciec/opiekun  
 

7. Adres miejsca zamieszkania  
matki/opiekunki prawnej  

 

Numer domu/numer mieszkania  

Miejscowość  

Ulica i numer  

8. Adres miejsca zamieszkania  
ojca/opiekuna prawnego 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Ulica i numer  

9. Adres poczty elektronicznej 
 i numery telefonów rodziców  
kandydata - o ile je posiadają 
 

Matki 
/opiekunki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty  
elektronicznej 

 
 

Ojca 
/opiekuna 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty  
elektronicznej 

 



 

II. Dodatkowe informacje 

1) Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od……………………. do……………………  

2) Potwierdzenie korzystania z posiłków: 

a) śniadanie     tak ……………. nie……………… 

b) obiad             tak ……………..nie……………… 

c) podwieczorek  tak………….…. nie……………… 

3) Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (aktualny stan zdrowia, orzeczenie lub 

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zale-

cenia lekarskie itp. )  tak………………………. nie………………. 

 

III. Oświadczam, że 
1) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 
2) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

 
 
 
………………………………………………                                                                                ……………………………………………….. 
Podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                             Podpis ojca/ opiekuna prawnego 
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW  
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:  
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Zespół Szkół w Mieście Obrzycko z siedzibą  
w Obrzycku, Plac Lipowy 12, tel.: 61 29 13129, email: sekretariat@zsobrzycko.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel.61 29 13129 lub adresem email: sekretariat@zsobrzycko.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu  
realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 

oraz z 2021 r. poz.4) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)  

w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.  

4. Pana/Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.  

                                 

   ………………………………………………………………………………….. 

                                                                                      (data i podpisy obojga rodziców /opiekunów prawnych) 

 

IV. Potwierdzenie przyjęcia deklaracji 

Obrzycko,  dnia…………………………………        ……………………………………… 

           podpis 

UWAGI 
Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, dane-
go oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na 
kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 


