
DEKLARACJA DOTYCZĄCA POBYTU 

DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

Data wpływu deklaracji:  

Deklaruję, że moje dziecko w roku szkolnym 2022/2023  będzie uczęszczać do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w Zespole Szkół w Wolbromiu.  

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Numer PESEL 

           
 

Imię Nazwisko 

Drugie imię 

 Data urodzenia 

 (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

Miejsce urodzenia 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy  

 

 

Miejscowość 

 

DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię Nazwisko Imię Nazwisko 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zamieszkania dziecka) 
 

Miejscowość / Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 

 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zamieszkania dziecka) 
 

Miejscowość / Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 

 

Dane kontaktowe 
 

Tel.: 

Tel.: 

E-mail: 

 

 

Dane kontaktowe 
 

Tel.: 

Tel.: 

E-mail: 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA (osoba upoważniona musi być pełnoletnia) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Numer dowodu 

osobistego 
Numer telefonu 

   

   

   

POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU 

OD DNIA 

(wpisać datę) 

Godzina przyprowadzania 
dziecka do przedszkola  

Godzina odbioru dziecka z przedszkola 

(zaznaczyć krzyżykiem właściwe kwadraty) 

   630 700   730   1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530 

                                                      Ilość godzin dziennie: 



 

RODZAJE POSIŁKÓW 

(zaznaczyć krzyżykiem właściwe kwadraty) 

bez posiłku śniadanie obiad podwieczorek 

 

NAUKA RELIGII 

(zaznaczyć krzyżykiem właściwe kwadraty) 

Proszę o objęcie nauką religii mojego dziecka. 

 

 

Zobowiązuję się: 

 zapoznać ze Statutem i Regulaminem Przedszkola oraz stosować do zawartych w nich postanowień, 

 do terminowego uiszczania należnej kwoty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu, tj. opłaty stałej i 
kwoty za wyżywienie naliczanych począwszy od dnia przyjęcia dziecka do przedszkola, 

 podawania do wiadomości przedszkola podanych wyżej informacji, 

 w przypadku zmian do uaktualnienia danych. 
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że 

dyrektor przedszkola w celu weryfikacji podanych danych może zażądać niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny 

podany w Karcie Zgłoszenia. 

 

Data wypełnienia zgłoszenia 
(dzień – miesiąc – rok) 
 

 

Podpis matki/opiekunki prawnej Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

W przypadku konieczności przebywania dziecka w przedszkolu dłużej niż do godziny 15:30 podać godzinę 

odbioru dziecka i uzasadnić powód dłuższego przebywania.     od:              do:    

 

Uzasadnienie: 

 

 
W przypadku zmian zobowiązuję się do uaktualnienia danych. 

 

 

 

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

Czytelny Podpis matki/opiekunki prawnej                                       Czytelny Podpis ojca/opiekuna prawnego 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 

(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół w Wolbromiu (ul. Pod lasem 1, 32-340 

Wolbrom, tel. kontaktowy: 32 646 47 10, adres e-mail: sekretariat@zespolszkol.wolbrom.pl).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

e - mail: inspektor@zs.wolbrom.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu.  

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe.  

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są 

zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu 

o którym mowa w punkcie 3.  

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba 

że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa obowiązującego.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania danych; 

c) ograniczenia przetwarzania; 

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 – 193 Warszawa). 

 

mailto:sekretariat@zespolszkol.wolbrom.pl

