
Dyrektor  

Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Gruszowie Wielkim 
 

DEKLARACJA 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym 

przy Publicznej Szkole Podstwowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Gruszowie Wielkim w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 przez 

moje dziecko: 
 

I. Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych: 

 

1. Nazwisko i imię/imiona dziecka 
 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. 
PESEL dziecka 

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Numer domu  

 

II. Dane rodziców/ opiekunów prawnych 

 

1. 

Dane matki/ opiekunki 

prawnej kandydata 

 

Imię: Nazwisko: 

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Numer domu   

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

2. 

Dane ojca/ opiekuna 

prawnego kandydata 

 

Imię: Nazwisko: 

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Numer domu   

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 

 

 

 



II. Szczególne wymogi w zakresie nadzoru nad dzieckiem (dane przekazywane dobrowolnie), 

np. dane o stanie zdrowia, sosowanej diecie, rozwoju psychofizczncym dziecka): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………… 
Podpis rodzica 

 

Pouczenie  
1. Dane osobowe podane w deklaracji zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania 

rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks 

Pracy, ustawą Karta Nauczyciela; 

 

 

 
………………………………… 

Podpis rodzica 

 

 

Data przyjęcia wniosku (wypełnia szkoła)  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3teltqmfyc4mzxgq2tmojyha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3teltqmfyc4mzxgq2tombsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3te

