
Data wpływu wniosku          
 

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego 

 w Oddziale Przedszkolnym  w Szkole Podstawowej w Albigowej na rok szkolny 2021/2022 

 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego mojego dziecka w Oddziale Przedszkolnym w Szkole 
Podstawowej w Albigowej w roku szkolnym 2021/2022. 

 

I. DANE DZIECKA I RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

1. Imiona i nazwisko kandydata/dziecka:                                 

Data i miejsce  urodzenia                      PESEL DZIECKA: 

           

 

Adres zamieszkania                            

2. Imiona i nazwisko matki                           

Nr tel.                   e-mail:             

Adres zamieszkania1                            

3. Imiona i nazwisko ojca                           

Nr tel.                    e-mail:             

Adres zamieszkania1                             

 

II. DANE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

1.  Kandydat będzie korzystał z oferty:  tylko w ramach podstawy programowej w godz. 7.30-12.30     

          w godzinach od      do      (przedszkole czynne od 6:30 do 17:00) 

2. Kandydat będzie korzystał z następujących  posiłków:  śniadanie   obiad    podwieczorek 

3.  Zgłaszając dziecko 5 lub 6 – letnie należy podać: 

- odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola:       kilometrów. 

– numer i adres szkoły w obwodzie której dziecko jest zameldowane na stałe:.................................... 

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

4. Dodatkowe informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie: 

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

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

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

III. OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6.06.1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
                                   

Data i  czytelny  podpis matki           Data i czytelny podpis  ojca 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, 

że:  

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa  

w  Albigowej 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e mail  centrumoswiaty@gminalancut.pl lub 

telefonicznie 17 226 71 91 

3. Podane dane osobowe: kandydatów, rodziców lub opiekunów przetwarzane będą w celu  rekrutacji do przedszkola na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. 

4. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty do ich otrzymania  na podstawie przepisów 

prawa.  

5. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku  kandydatów przyjętych 

do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu. 

6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,  powyższe nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony  Danych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów  prawa.  Nie podanie 

danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości  przeprowadzenia  rekrutacji. 

 

mailto:centrumoswiaty@gminalancut.pl

