
Data przyjęcia deklaracji:                 Podpis przyjmującego: 
 

            ………………………………….. 
 

Dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Chybiu 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
w roku szkolnym 2023/20241 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRZY UL. SZKOLNEJ 8 
 

Deklaruję chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego przez mojego/ą 
syna/córkę: 

 
(imię i nazwisko dziecka) 

w Przedszkolu Publicznym w Chybiu, w roku szkolnym 2023/2024. 
 
1. DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

PESEL dziecka            

Nr i seria paszportu (jeśli brak nr 
PESEL) 

 

 
2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Telefon kontaktowy  

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Telefon kontaktowy  

 

3. Adres mailowy na który rodzic/opiekun prawny dziecka otrzyma hasło dostępu do 
aplikacji, gdzie będzie znajdować się wysokość odpłatności za pobyt dziecka 
i wyżywienie: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. INFORMACJE O DZIECKU DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI  

a. stan zdrowia, zalecenia lekarskie, stosowana dieta   tak             nie  

b. orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej  tak             nie  

                              
Uwaga: 
1 Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) rodzice 
dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 
rekrutacyjnego. 

  - 0 2 - 2 0 2 3 



c. orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności       tak             nie  

Informacje uzupełniające uznane przez rodzica za ważne: 

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

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

4. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE 

Oświadczam, że moje dziecko korzystać będzie z usług przedszkola: 
 

1. w czasie realizacji bezpłatnego nauczania w godzinach od 700 do 1200, 
2. w czasie wykraczającym poza czas realizacji bezpłatnego nauczania: 

 w wymiarze 1 godziny, odbiór dziecka do godz. 1300, 
 w wymiarze 2 godzin, odbiór dziecka do godz. 1400, 
 w wymiarze 3 godzin, odbiór dziecka do godz. 1500, 
 w wymiarze 4 godzin, odbiór dziecka do godz. 1600, 

z wyżywieniem – obiad + napój do śniadania*. 

bez żywienia – napój do śniadania (dzieci korzystające z bezpłatnego nauczania)*. 
 
5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI I OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 
 
1) Administratorem danych jest:  
Przedszkole Publiczne w Chybiu, ul. Bielska 33, 43-520 Chybie, REGON 072357878 
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ppch_iod@chybie.pl, telefon: 603850154. 3) Celem przetwarzania 
danych jest postępowanie rekrutacyjne. 4) Podstawa prawna przetwarzania art. 6 oraz art. 9 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w nawiązaniu do art. 131, art. 153 ust. 
1 i 2, ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe. 5) Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z art. 160 i 
161 w/w ustawy tj. przez okres przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do placówki, a w 
przypadku osób nieprzyjętych do roku od zakończenia rekrutacji. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 7) Dane osobowe mogą być udostępniane 
podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia w zakresie wsparcia organizacyjnego i 
informatycznego oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania 
rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata na podstawie art. 158 ustawy Prawo oświatowe.  
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do 
PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 10) Podanie przez 
Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  
 
Oświadczenia wnioskodawcy: 
 
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane złożone w deklaracji są prawdziwe, 

zgodne ze stanem faktycznym2. 
2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

w przypadku ich wystąpienia. 
 
Chybie, dnia ............................                      ............................................................................ 

(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej) 
 

        ............................................................................ 
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

                              
2 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.  
* właściwe podkreślić. 


