
Dyrektor 

Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Gruszowie Wielkim 
 

DEKLARACJA 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy  

Szkole Podstwowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Gruszowie Wielkim w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 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


 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 
Działając jako rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego dziecka ………………………………….……………………………….. wyrażam zgodę na 

upublicznianie wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Szkołę Podstawową im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim,  zwaną dalej 

„szkołą” w celach promujących szkołę. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z udziałem dziecka w projektach realizowanych przez szkołę, w tym: 

konkursach, zabawach, zawodach i uroczystościach szkolnych. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronie www szkoły, profilu szkoły na facebooku, na tablicach 

promujących osiągnięcia znajdujących się w budynku szkoły. Zgoda obowiązuje w okresie uczęszczania mojego dziecka do Szkoły Podstawowej w Gruszowie 

Wielkim.  

Poinformowano mnie, że: 

 1) administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gruszów Wielki 210 Kontakt ze szkołą jest 

możliwy pod nr tel. 14 642 39 39  oraz lub adresem poczty elektronicznej spgruszow@wp.pl; 

 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej inspektor.ochrony.danych@onet.pl  

3) dane osobowe są przetwarzane w celach promujących szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016);  

4) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie; 

 6) mam prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania;  

7) mam prawo do przeniesienia danych;  

8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała 

przed jej cofnięciem;  

9) mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 

……………………………………….  

(czytelny podpis oświadczającego) 

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 1. Czy dziecko będzie:  

a) uczęszczało do świetlicy szkolnej  TAK    NIE  

b) korzystało ze stołówki szkolnej  TAK    NIE  

c) dojeżdżało autobusem szkolnym  TAK    NIE  

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego 

kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są 

zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku 

i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

 
……………………………………….  

(czytelny podpis oświadczającego) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spgruszow@wp.pl
mailto:inspektor.ochrony.danych@onet.pl


 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

 

My, rodzice dziecka.................................................................................... ponosimy pełną 

finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone 

przez syna/córkę. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu 

z osobami zainteresowanymi. 

……………………………………….  

(czytelny podpis oświadczającego) 

 

 

Wyrażam/my zgodę* / nie wyrażamy zgody* na udział syna/ córki w lekcjach religii 

/etyki*.  

* niewłaściwe skreśl  

……………………………………….  

(czytelny podpis oświadczającego) 

 

 

Wyrażam/my zgodę na wyjście mojego dziecka pod opieką wychowawcy / nauczyciela poza 

teren szkoły w ramach realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.  

Zgodnie z art. 43 ust.1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi 

zmianami – Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która 

osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 

 
……………………………………….  

(czytelny podpis oświadczającego) 

  

 

 

Zobowiązuję się do przekazywania w sekretariacie Szkoły wszelkich zmian w podanych 

wyżej informacjach.  

……………………………………….  

(czytelny podpis oświadczającego) 

  

 

 


