DEKLARACJA
O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE
PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I.

Dane identyfikacyjne dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
W przypadku braku numeru
PESEL należy wpisać serię
i numer paszportu lub innego
dokumentu tożsamości
Adres zameldowania
Adres zamieszkania

II.

Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
Imię i nazwisko matki/prawnego
opiekuna
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy
Imię i nazwisko ojca/prawnego
opiekuna
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

III.

Deklarowany pobyt dziecka w placówce:
Godziny pobytu dziecka w placówce od………………. do………….…….

IV.

Deklaracje i oświadczenia
1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu w roku szkolnym
2021/2022.
2. Oświadczenie Rodzica/ów/ Opiekuna/ów Prawnego/ych dotyczące treści deklaracji:
 Wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
 Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych
w deklaracji.
3. Oświadczenie Rodzica/ów/ Opiekuna/ów Prawnego/ych dotyczące danych osobowych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego dziecka w celach związanych z kontynuacją wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu oraz przechowywania tych danych prze
okres wskazany odrębnymi przepisami.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że administratorem w/w danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu z siedzibą przy ul. Długiej 2 w Siewierzu.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie
ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu i żądaniu zaprzestania przetwarzania i usunięcia
swoich danych osobowych.

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub
opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana
dieta, zalecenia lekarskie, itp.)
Tak

Siewierz, dnia ………………………

Nie

…………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica(ów)/ opiekuna/ów prawnego/ych)

Przyjęcie deklaracji przez dyrektora oddziału przedszkolnego

………………………………………………
(podpis dyrektora)

