
 

 
WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE 

Data złożenia  

Nrewidencyjny                 /2022 

 

 

 

Grodków, …………..…...… r. 

 

 

OŚWIADZENIE WOLI RODZICA O KORZYSTANIU  

Z USŁUG PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W GRODKOWIE 
w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania do Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie przy 
ul. Kościuszki 4, w roku szkolnym 2022/2023 
 
 
 
 
mojego dziecka:   …………………………………………………………………………… 

  Imię i nazwisko dziecka 
 
 
Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………..………………………….. 
 
 

           

numer PESEL dziecka1 

 

1. Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu:   ...........................  godzin 

 

2. Deklaruję, że dziecko będzie: 

 

a) korzystać  z  usług  przedszkola w godzinach:  od 6:30; 7:30; 8:30 *  

        do 13:30; 14:30; 15:30; 16:30 * 

b) korzystać / nie korzystać * z wyżywienia w przedszkolu. 
*zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
1W przypadku braku numeru pesel - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI 

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

Zobowiązuję się do każdorazowego powiadomienia przedszkola o zmianie danych zawartych 

w deklaracji.  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że deklarację należy złożyć w terminie do 08.04.2022 roku  

do godz. 16:00 w sekretariacie przedszkola. Deklaracja dotyczy terminu od 1.09.2022 r. do 

30.06.2023 r.  

 

Mam świadomość, że brak złożenia deklaracji o korzystaniu z usług przedszkola w w/w 

terminie oznacza nieprzyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, 

jak również zobowiązuję się do zapłaty kwoty wynikającej z zadeklarowanej ponad  

podstawę programową  liczby godzin pobytu mojego dziecka w przedszkolu.  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 

r. informuję iż:  

1) Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie ul. 

Kościuszki 4, 49-200 Grodków (tel.: 77 415 5331; e-mail: dyrektor@pp2.grodkow.pl),  

2) Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie jest            Pan Radca 

prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław , ul. 

Słoneczników  14   Opole, e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sąprzez Administratora dla celów związanych z rekrutacją dzieci 

do Przedszkola  Publicznego nr 2 w Grodkowie; 

4) Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres edukacji przedszkolnej dziecka w 

Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie, a po zakończeniu edukacji przedszkolnej do czasu 

cofnięcia przez Panią/ Pana zgody; 

5) Posiada Pani/Panaprawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa  Generalnego  Inspektoratu  Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7) Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu należytego kształcenia 

dzieci, a w efekcie wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Przedszkolu Publicznym nr 2 w 

Grodkowie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. 

 

 

 

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

 

mailto:dyrektor@pp2.grodkow.pl
mailto:dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl

