Dane MATKI dziecka:
___________________________

(imię i nazwisko)

Dane OJCA dziecka:
________________________

___________________________

(adres zamieszkania)

_________________________

___________________________
___________________________

_________________________
(telefon)

___________________________ (adres poczty e-mail)

_________________________
_________________________

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 5 IM.JANA BRZECHWY
W BEŁCHATOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
(Wypełnić drukowanymi literami)

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 5
im. Jana Brzechwy w Bełchatowie w roku szkolnym 2021/2022 dla dziecka:
______________________________________________________________________________ (
imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL1)

______________________________________________________________________________
(adres zamieszkania2 dziecka)

objętego w roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu
Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy grupie ___________________________
Wnioskuję, aby dziecko w roku szkolnym 2021/2022 objęte było opieką przedszkolną w
godzinach pracy Przedszkola od godz. _______ do godz. _____ czyli _____ godzin dziennie,
w tym _______ godzin ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Jednocześnie wnioskuję o zapewnienie dziecku korzystania z płatnego wyżywienia
w formie: 
śniadania 
obiadu 
podwieczorka
(właściwe proszę zaznaczyć wstawiając znak x).

Zobowiązuję się do przekazania dyrektorowi istotnych aktualnych informacji o dziecku,
mogących mieć znaczenie dla zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu
w przedszkolu: o stanie jego zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym.

1 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 5.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) ps5@belchatow.pl oraz pisemnie - Przedszkole Samorządowe nr 5,
os. Dolnośląskie 222a, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 633 47 00.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 jest możliwy drogą
elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@ps5belchatow.pl, (pisemnie
–Przedszkole Samorządowe nr 5, os. Dolnośląskie 222a, 97-400 Bełchatów – tel. 44/633 47 00.
4.
Podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu potwierdzenia kontynuacji edukacji
przedszkolnej zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice
(opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej
formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
5.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego Przedszkolu Samorządowym
nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.
6. Odbiorcami podanych danych będą podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679)
– w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art.
17 Rozporządzenia 2016/679),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
8. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólne go Rozporządzenia 2016/679.
10.
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…………………………………….
Data i czytelny podpis
matki

………………………………………..
Data i czytelny podpis
ojca

…………………………………

Data i czytelny podpis
opiekuna prawnego

Data przyjęcia deklaracji przez Przedszkole: Bełchatów, ____________________________________
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

Uwaga:

1) Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych na rok szkolny 2020/2021 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby oraz wieku dzieci kontynuujących i dzieci
przyjętych, a także możliwości organizacyjnych przedszkola.
2) Deklarację należy złożyć u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia
2021r. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

