
Malbork, dnia ……………………………… 
…………………….........…………………….......... 
                        Imię i nazwisko  – rodzica1  

…………………………….........…………….......... 
          Adres zamieszkania 

…………………………….........……………......... 
        Adres zamieszkania 

        Dyrektor 
        Przedszkola Nr ........./Szkoły 
        Podstawowej Nr …......2 

        w Malborku 
 

 
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO3 

 
Deklaruję, że moja/mój córka/syn ……………………………………………………………………………….. 
       Imię i nazwisko dziecka 
 

w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym 

przedszkolu/szkole2. 

 

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole/szkoła 
podstawowa pod adresem ich siedziby. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby przedszkola/szkoły podstawowej 
wymienionego/ej w deklaracji. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka na podstawie     
art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym 
przedszkolu/szkole podstawowej. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,            
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora może skutkować brakiem możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko. 

 
 
………………………......................                                    …………………………..……………….. 
                          podpis matki                                                                                   podpis ojca 

 
1Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe z dnia                    
14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 
2Proszę wpisać właściwe. 
3

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) rodzice 
dzieci przyjętych do danego 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, tj. do 27.02.2023 r. 


