
DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie w roku szkolnym 2021/2022

I. INFORMACJE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko dziecka…......................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia…....................................................................................................................

3. PESEL…………………………………………………………………………………………………

4. SERIA I NUMER PASZPORTU (wpisuje się tylko w przypadku braku numeru PESEL)…………

5. Adres zamieszkania dziecka (z kodem)…..........................................................................................

6. Adres zameldowania dziecka( jeżeli jest inny niż zamieszkania) …………………........................

II. INFORMACJE O RODZINIE – dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych

MATKA OJECIEC
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

III. UZNANE ZA ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE
I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM
DZIECKA:…............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................…...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...............…..................................................................................................................................................
IV. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (zaznaczyć znakiem X)):
a) pobyt w ramach 5-godzinnej podstawy programowej ( 7:30 do 12:30 ) ………………
b) pobyt poza czasem podstawy programowej, powyżej 5 godzin ………………
c) posiłki: obiad - tak………….. nie……………

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie, informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie poprzez e-mail:
iodo@malechowo.pl lub telefonicznie pod numerem 94 3140579. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane dla potrzeb
rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Dane będą udostępniane przez System
Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji narodowej, Kuratorium Oświaty oraz pozostałym jednostkom wskazanym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. Osobom składającym wniosek
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Złożenie wniosku, a w tym udostępnienie danych administratorowi, nie jest obowiązkowe, przy czym odmowa podania danych osobowych uniemożliwia
przyjęcie dziecka do przedszkola. Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie
przewiduje się profilowania danych.

Oświadczenie wnioskodawcy:

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………… ..................................................................
data czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów


