
……………………………………
……………………………………

(imię i nazwisko rodzica)

……………………………………
……………………………………

(adres do korespondencji)

                                                              Dyrektor  Przedszkola Miejskiego z Oddziałami                                              
                                                                Integracyjnymi nr7,  im. J. Korczaka w Legionowie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego*

Stosownie do art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910
 z późn. zm.) deklaruję, że moje dziecko 

………………………………………………...……………………………………………….            
(Imię i nazwisko dziecka)

……………………………………………………………………………………………………………..            
(Adres zamieszkania dziecka)

(numer PESEL dziecka )                                                                                                                                     (Miejsce urodzenia dziecka)

w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu
Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr7, im. Janusza Korczaka w Legionowie.

Telefon do natychmiastowego kontaktu……………………………………………………………….
Jednocześnie  wstępnie  deklaruję,  że  dziecko  będzie  korzystać  z  opieki  w  Przedszkolu
w godz. od ……… do ………

                                                                                                                                                       …………………..……………     
……………………………….        
Miejscowość              Data                                  Czytelny podpis rodzica/ów

INFORMACJA O OCHRONIE  DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000)  dane osobowe dotyczące dziecka i  jego
rodziców  zbierane  są  w  celu  prowadzenia   niezbędnej  dokumentacji  określonej  przepisami  prawa  oświatowego.  Rodzicom
przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te
są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi
nr7, im. J. Korczaka z siedzibą w Legionowie przy ul. Husarskiej 18 A . 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszej  deklaracji  o  kontynuowaniu  wychowania
przedszkolnego  w roku  szkolnym 2021/2022.  Mam świadomość  przysługującego mi  prawa wglądu  do  treści  danych  oraz  ich
poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. 

                                                                                                              ………………………………..
                                                                                                                         Czytelny podpis rodzica/ów

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 880)
wyrażam zgodę na umieszczanie  wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa,  telewizja,  Internet)  w zakresie  realizacji  zadań
związanych z promocją działalności przedszkola. 
Oświadczam również,  że znane mi są zasady udziału dziecka w płatnych świadczeniach,  określonych w Uchwale Rady Miasta
Legionowo,  Statucie  Przedszkola  Miejskiego z  Oddziałami Integracyjnymi nr  7  oraz Regulaminie korzystania ze stołówki
przedszkolnej i zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnej za nie opłaty.

                                                                                                             ..……………………………….
                                                                                                                          Czytelny podpis rodzica/ów

*Zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 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  poprzedzaj ących  termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6. 


