
Potwierdzenie  przyjęcia deklaracji:   data: …………………………………   podpis pracownika: ………………………………… 

Deklaracja 
o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego 

w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich 
w  Pile w okresie wakacji roku szkolnego 2020/2021 

 
Deklaruję kontynuację edukacji przedszkolnej mojego dziecka w oddziałach przedszkolnych 
w  Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w lipcu 2021: 

1. Dane dziecka *: 

Imię (imiona) 
i nazwisko dziecka 

 

Data  i miejsce 
urodzenia 

 

PESEL 
           
W przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość dziecka 

Adres miejsca 
zamieszkania 

 

 
2. Dane rodziców/prawnych opiekunów *: 

                                                                                                                                                                              
                                                  Matka/opiekun prawny 

 
Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko 
 
 

 

Telefon kontaktowy 
 
 

 

Adres e-mail 
 
 

 

Adres miejsca 
zamieszkania – wypełnić, 

jeśli jest inny, niż adres 
zamieszkania dziecka 

  

                   *Art. 150 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo oświatowe: wniosek zawiera imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, 
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; imiona                    
i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata. 
 

3. Dodatkowe  informacje o dziecku uznane za istotne przez rodzica/opiekuna prawnego /stan 
zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, informacje o rozwoju psychofizycznym/*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*Art. 155 ustawy Prawo oświatowe: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole                        
i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych 
rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 



4. Deklarowany pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym:  

Dziecko będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w lipcu na ………… godzin,  

tj. od godziny ……………… do godziny ……………….. . 

 

5. Oświadczenie dotyczące treści deklaracji: 

Oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, 

2) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

3) jestem świadoma/ świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, 

4) niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

 

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

                            / podpis matki/opiekuna prawnego/                                                                                 /podpis ojca/opiekuna prawnego/          

  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, al. 

Niepodległości 18, 64-920 Piła, dalej „SP nr 5 w Pile” email: sekretariat@sp5.pila.pl, 

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni  Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem 

dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych SP nr 5 w Pile  na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz 

prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej  

z realizacją ich zadań. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.  

8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

9. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

10. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza. 

12. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom 

międzynarodowym. 

13. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 

profilowania. 

 

  

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

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)     (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


