
Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  

 w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie 

w roku szkolnym 2020 / 2021 

1. Dane dziecka: 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data  i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  

2. Dane rodziców (prawnych opiekunów) dziecka: 

Imiona i nazwisko matki/opiekunki  

Adres zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonów kontaktowych  

Imiona i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonów kontaktowych  

3. Deklarowany pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym: 

od godz. ………… do godz. ……………  

Posiłki: obiad  (tak/nie – właściwe podkreślić) 



4. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, stosowana 

dieta, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno pedagogicznej itp. 

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

………………………………………………………………………………………… 

5. Deklaracja i oświadczenie: 

1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna  

 

……………………………………………………………………… 
/Imiona i nazwisko dziecka / 

 

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie w  

roku szkolnym 2019/ 2020 

2) Oświadczam, że: 

a) Wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) Niezwłocznie powiadomię dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ryszarda 

Wyrzykowskiego w Bełdowie, w której funkcjonuje oddział przedszkolny 

 o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

c) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Bełdowie, Bełdów 37, 

kontakt do inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl . Dane osobowe Pani/Pana 

oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b dla danych o stanie zdrowia. Dane mogą być 

udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza 

realizację zdań. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych jest obowiązkiem 

ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w 

rekrutacji. Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz w przypadku przyjęcia 

dziecka przez okres wynikający z przepisów ustawy o Archiwach Państwowych, w 

przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki przez okres ochrony przed ewentualnymi 

roszczeniami. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

………………………………………..   …………………………………… 

Czytelny podpis matki/opiekunki     czytelny podpis ojca/opiekuna 

 

Bełdów, ……………….........   

 

6. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora  

………………………………………… 

Podpis dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego 
w Bełdowie 


