
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
przez dziecko  w przedszkolu publicznym  „Mali Einsteini”

 w Nekli , ul. Wierzbowa 17
w roku szkolnym  2023/2024

Deklaruję kontynuację edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024 
mojego dziecka 

 ……………………………………………………………………………………….……….
( imię i nazwisko dziecka )

Aktualny adres zamieszkania : 

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

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

Adres e-mail …..............................................................................................

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach:  

od…………….  do  ……………

Dziecko będzie korzystało z  ………  posiłków ( I śniadanie, II śniadanie, obiad ).
                                                                                                          niepotrzebne skreślić

Telefon kontaktowy
Matka Ojciec

I. Deklaracje rodziców/prawnych opiekunów

Zgoda na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka, jeżeli wizerunek ten 
zostanie opublikowany wyłącznie w formie zdjęć umieszczonych na stronie internetowej 
Przedszkola „Mali Einsteini” oraz na terenie przedszkola, a publikacja ta zostanie dokonana 
przez osobę do tego uprawnioną:

Wyrażam zgodę  …………………………..  Nie wyrażam zgody  ………………………….………….
                                      (podpis  rodzica/prawnego opiekuna)                                                            (podpis rodzica/prawnego opiekuna)



Zgoda na korzystanie przez dziecko w wyjątkowych sytuacjach  z przejazdu autobusem (np.: 
szkolnym) spowodowanego  zmienną aurą pogodową.

Wyrażam zgodę  …………………………..  Nie wyrażam zgody  ………………………….………….
                     (podpis  rodzica/prawnego opiekuna)                                                          (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgoda na udzielenie  pomocy medycznej, lekarskiej oraz pielęgniarskiej

Wyrażam zgodę  …………………………….  Nie wyrażam zgody  ………………………….………….
                          (podpis  rodzica/prawnego opiekuna)                                                          (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 
informuję że:

Administratorem Pana/i Danych jest : Przedszkole Publiczne Mali Einsteini w Nekli
z siedzibą: ul. Wierzbowa 17, 62-330 Nekla
Administrator powołuje IODO: Łukasz Łopatka
Adres e-mail: przedszkole@malieinsteini.com.pl
Telefon: 516-891-418

Pana/i dane będą przetwarzane w celu:
  zawarcia umowy o świadczenie usług przez przedszkole,
  do celów edukacyjnych i realizacji zadań statutowych przedszkola.

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/i danych osobowych jest :
  udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych,
  realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo Oświatowe.

Informacja o przekazywaniu danych innym podmiotom:
Pana/i dane nie są przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach
prawa.

Ma Pan/i prawo do:
  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  przenoszenia danych
  cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Pana/Panią dane są:
  warunkiem do podpisania i realizacji umowy,
  pobrane dobrowolnie.

Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu.

_______________________________ _____________________________
Miejscowość, data Podpisy rodziców



II. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów

Oświadczam, że znane są Nam zasady udziału dziecka w płatnych świadczeniach na rzecz 
przedszkola określone w Regulaminie pobierania odpłatności za świadczenie usług oraz 
opłat za żywienie a także Statucie Przedszkola.
Zobowiązuję się do:

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

dorosłą, zgłoszoną na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
 uczestniczenia w zebraniach rodziców
 odbierania dziecka z przedszkola, nie później jak wskazuje godzina zamknięcia
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek informacji mających 

bezpośredni     
związek z naszym dzieckiem i istotnych dla jego funkcjonowania w przedszkolu

………………………………………………………………   ………………………………………………………………
Podpis czytelny matki/prawnego opiekuna                              Podpis czytelny ojca/prawnego opiekuna

Data:……………………………………

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej

Komisja Kwalifikacyjna  na posiedzeniu w dn. …………………..…………. podjęła decyzję 

o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024  przez w/w dziecko 

w  Przedszkolu publicznym „Mali Einsteini”

……………………………………………………………………..
                 Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków
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