
Jarantowice, ……………………..2020 r. 

 

……………………………………………                  
     Imię i nazwisko  rodzica /opiekuna  
 

…………………………………………… 
            Adres do korespondencji  

 

…………………………………………… 

 

        

Dyrektor   

                                                                                                  Szkoły Podstawowej  

         w Jarantowicach 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jarantowicach w roku 

szkolnym 2020/20211 

Niniejszym deklaruję, że ............................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował/kontynuowała wychowanie przedszkolne w Szkole 

Podstawowej w Jarantowicach. 

Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców/opiekunów /  

 

1. Dane dziecka: 

Imię (imiona) i nazwisko 

dziecka  

 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL dziecka 
 

 

Adres zameldowania  
 

 

Adres miejsca zamieszkania  
 

 

 

2. Dane rodziców/ opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/ 

opiekunki 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej 
 

 

Numer/y telefonu kontaktowego 
 

 

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna 

prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 

Adres poczty elektronicznej 
 

 

Numer/y telefonu kontaktowego 
 

 
zgodnie z art. 25 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

 



3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku ( np. stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej,  potrzeba 

szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp. ) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Deklaracja i oświadczenie 

1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

………………………………………………………w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej w Jarantowicach w roku szkolnym 2020/2021. 

2) Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w 

deklaracji, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i 

załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

 

 

Jarantowice, dnia …………………..        

   …………………………………… 

        czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

5. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarantowicach 

 

 

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

                 data                      podpis dyrektora szkoły 

 

 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn . zm.) rodzice  (opiekunowie) dzieci 

przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w  
terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
a) Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych,* 

b) Rekrutacja do oddziałów „0” 

c) Rekrutacja uczniów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, informujemy, iż: 

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach. Możesz się 

z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Jarantowice84C, 87-200 Wąbrzeźno, e-

mailowo: dyr.spjarantowice@gminarynsk.pl, telefonicznie: 56 688 6649. 

 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, 

z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres d.baczkowski@jumi2012.pl. 

 

1) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z: 

a) art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu: 

 przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

 przyjęcia dziecka do oddziału „0”, na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

 przyjęcia dziecka do szkoły,  na podstawie ustawy Prawo Oświatowe,* 

b) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr 

telefonu, adresu e-mail 

2) Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są 

nimi m.in. organ prowadzący placówkę oświatową oraz jego jednostki organizacyjne, organy nadzoru 

oświatowego, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy ścigania, 

podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna.  

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora 

tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne i inne 

jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie 

zostaną usunięte lub do przedawnienia roszczeń. W zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich 

przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 lata od 

zakończenia edukacji dziecka w placówce. 

4) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora 

masz prawo do: 

 dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15; 

 sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16; 

 usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli: 

 wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

 Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których 

zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 

 Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 

dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

5) Podania danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.   

6) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

mailto:d.baczkowski@jumi2012.pl

