
 

Szkoła Podstawowa im św. Kingi w Janczowej, Janczowa 104, 33-322 Korzenna, powiat nowosądecki, 

tel/fax. (0 - 18) 440 99 55, www.janczowa.korzenna.pl, e - mail: sp_janczowa@korzenna.pl 

 
……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko – rodzica 

…………………………………….………………………… 
Imię i nazwisko - rodzica 

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

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej 

im. Świętej Kingi w Janczowej 

Janczowa 104, 33-322 Korzenna 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego1 

 

Deklaruję, że moja/mój córka/syn……………………………………………………………… 

                                                                                                                       imię i nazwisko dziecka 

………………………………………w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował(a)  

                  data i miejsce urodzenia  

wychowanie przedszkolne, w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Świętej 

Kingi w Janczowej. 

 

 

 

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

                                Data     Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
1 Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, 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, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 i 6. 

http://www.janczowa.korzenna.pl/
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Janczowej, 

Janczowa 104, 33-322 Korzenna, e-mail: sp_janczowa@korzenna.pl, tel/fax. 18 440 99 55. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować    

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod_rodo@vp.pl. 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa 

Oświatowego (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN       

z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1646). 

4. Dane będą przetwarzane w celu statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia 

przeprowadzenia rekrutacji/przyjęcia do oddziału przedszkolnego. 

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową 

działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przewarzane do czasu uczęszczania ucznia do oddziału przedszkolnego, a następnie 

przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi               

w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku 

szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę). 

7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust. 2 Rozporządzenia 

MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1646). 

8. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. do ograniczenia przetwarzania danych, 

d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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