
Publiczna Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

w oddziale przedszkolnym  przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Kowali   

w roku szkolnym 2019/2020 
 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z. 2018 r. poz. 1000, poz. 

1290, poz. 1669 i poz. 2245)  

 

WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE do 04 kwietnia.2019 r. 

 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna , 

……………………………………………………….…………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

w oddziale przedszkolnym  przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka                         

w Kowali  w roku szkolnym 2019/2020. 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko i imię: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL                       _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

 

2. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe ojca 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Telefon: Adres e-mail: 

 



Publiczna Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali 

4. PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

 

 Data przyjęcia deklaracji    

                                  
............................................................... 

                              (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
1. Administratorem Twoich danych* jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali . Nasz 

adres  Kowala 103 , 26-624 Kowala, nasz e-mail  pspkowala@o2.pl ,  numer telefonu 48 6101727 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce skontaktujesz się mailem: gawronewa@gmail.com. 
3. Twoje dane zbieramy wyłącznie w celu organizacji procesu rekrutacji do naszej placówki. Podstawą naszego 

działania są przepisy prawa oświatowego obowiązujące w naszym kraju. Prosimy Cię o podanie tylko takiego 
zakresu danych, jaki wynika z tych przepisów. Twoje dane pozyskaliśmy na etapie rekrutacji do szkoły. 
Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa. 

4. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je  naszemu organowi 
prowadzącemu Referatowi Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Kowali. Działamy w tym przypadku  
w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa. 

5. W trosce o bezpieczeństwo zasobów szkoły informujemy Cię, że monitorujemy jej siedzibę z poszanowaniem 
Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku  działamy w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w 
naszym kraju oraz w celu wypełnienia zadania publicznego. 

6. Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie naszego kraju, do 
momentu ustania przewarzania w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji do szkoły.  

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania. Możesz też złożyć sprzeciw wobec przekazania Twoich danych do organu nadzorczego 
wskazanego wyżej, który uczestniczy i wspiera nas w realizacji obowiązków i uprawnień, ale w takim 
przypadku realizacja celu związanego z rekrutacją nie będzie możliwa. Masz także prawo złożenia skargi do 
organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

 

Administrator Danych Osobowych 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora szkoły - danych osobowych 
naszych i naszego dziecka zawartych w deklaracji dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie 
z art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5. 2016 L Nr 119/36  Dz. Urz. UE PL), 
zwanego dalej RODO. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

3. Wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe. 
4. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w deklaracji. 
5. „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”1 
 

 
 …………………..…...........................                                            …….…………………………………  
    (data, podpis matki)                                                                                                      ( d ata, podpis ojca) 

                                                           
1   Zgodnie z art. 150  ust.6 w związku z ust 2 pkt.2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz.966)  

 

  -   -     

mailto:pspkowala@o2.pl

