
 

Mieścisko, dn. ……………2021r. 

 

  Przedszkole „Leśne Ludki” 

   ul. Kościuszki 9 

   62-290 Mieścisko 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z przyjęciem dziecka do Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku oświadczamy, 

że: 

I. Dziecko będzie odbierane z przedszkola przez osobę trzecią 

...........................................................................PESEL........................................ 
   ( imię i nazwisko dziecka – pesel dziecka) 
 

Oświadczamy (rodzice/opiekunowie prawni): 

 

Matka......................................................................nr telefonu ............................................... 

Ojciec .....................................................................nr telefonu ............................................... 

że wyrażamy zgodę na odbiór dziecka z przedszkola przez osobę  trzecią  

.................................................................................................................................. 
   ( imię i nazwisko , numer dowodu osobistego) 

 

.................................................................................................................................. 
   ( imię i nazwisko , numer dowodu osobistego) 

 

.................................................................................................................................. 
   ( imię i nazwisko , numer dowodu osobistego) 

 

Jednocześnie oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za powrót dziecka  

z przedszkola do domu. 

 

II. Wyrażam zgodę na kontrolę czystości mojego dziecka oraz  na badanie 

dojrzałości szkolnej przez pielęgniarkę szkolną . 

 
…………………………………  (proszę wpisać TAK lub NIE) 

III. Wyrażam zgodę na przesiewowe  badanie logopedyczne mojego dziecka oraz 

udział w zajęciach logopedycznych. 

 
…………………………………  (proszę wpisać TAK lub NIE) 

 



 

IV. Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia religii 

(oświadczenie ma charakter nieobowiązkowy – dobrowolny) 

 

…………………………………  (proszę wpisać TAK lub NIE) 

 

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1457) „Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, 

publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu 

pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie”. 

            Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki i religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 

U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.).  

 

V. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 

dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez 

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku osiągnięć i prac na stronie internetowej 

przedszkola, a także w gablotach i tablicach ściennych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

…………………………………  (proszę wpisać TAK lub NIE) 

 

VI. KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas 

organizacji konkursów oraz innych uroczystości przedszkolnych na stronie internetowej 

Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku, jak również w gablotach i tablicach ściennych. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  

…………………………………  (proszę wpisać TAK lub NIE) 

 

VII. Dziecko będzie dojeżdżało szkolnym autobusem. 
 

 

…………………………………  (proszę wpisać TAK lub NIE) 

 

………………………………………………………………………………… 

(Jeśli tak, to proszę określić przystanek, na którym dziecko będzie wsiadało i wysiadało z autobusu) 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 5 - 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.) dot. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego. 



 

 

VIII. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą. 

Oświadczenie ma charakter dobrowolny 

 

…………………………………  (proszę wpisać TAK lub NIE) 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  

ze zm.), pod pojęciem rodziców należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z2017r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. 

poz.107 i 416). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) 

 

IX. Dziecko posiada orzeczenie lub opinie + ksero dokumentu 

Oświadczenie ma charakter dobrowolny. Rodzic, bądź pełnoletni uczeń może przedłożyć taką opinię 

lub orzeczenie (co przyczyni się do dostosowania formy kształcenia ucznia do zaleceń). 

 

Opinii o:  Data opinii Numer opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju 

  

orzeczenia o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych 

  

orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz informację o 

rodzaju niepełnosprawności, a w 

przypadku niepełnosprawności 

sprzężonych - współwystępujących 

niepełnosprawności, niedostosowaniu 

społecznym lub zagrożeniu 

niedostosowaniem społecznym 

  

o potrzebie indywidualnego 

obowiązkowego  rocznego  

przygotowania  przedszkolnego  i 

indywidualnego nauczania 

  

REGON Poradni   

 

Zgodnie z art. 44a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1900) "Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe 

ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz 

kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12, po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub 

placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu objęcia ucznia wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem specjalnym, oraz  

po pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi dziedzinowymi,  

o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e. 

Zgodnie z art. 127 ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 ze zm.) ust. 3 „Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program  

wychowania  przedszkolnego  i program  nauczania  do  indywidualnych potrzeb  rozwojowych   

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie 

opracowanego dla ucznia indywidualnego programu    edukacyjno-terapeutycznego  uwzględniającego  

zalecenia  zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wust.10 ust. 10 

„Opinie   o potrzebie   wczesnego   wspomagania   rozwoju   dziecka   oraz orzeczenia o potrzebie   

kształcenia   specjalnego   albo   indywidualnego obowiązkowego  rocznego  przygotowania  

przedszkolnego  i indywidualnego nauczania, a także   o potrzebie   zajęć   rewalidacyjno-wychowawczych 



organizowanych  zgodnie  z przepisami  o ochronie zdrowia psychicznego wydają zespoły  orzekające  

działające  w publicznych    poradniach    psychologiczno--pedagogicznych,  w tym  w poradniach  

specjalistycznych.  Orzeczenie  o potrzebie kształcenia  specjalnego  określa  zalecane  formy  kształcenia  

specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności 

intelektualnej, ust. 11.Opinie  w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu  

nauczania  do  indywidualnych  potrzeb  ucznia,  u  którego stwierdzono specyficzne  trudności  w uczeniu  

się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym wymaganiom,  wydają  również  niepubliczne  poradnie  

psychologiczno--pedagogiczne,   w tym niepubliczne   specjalistyczne   poradnie   psychologiczno-

pedagogiczne  założone  zgodnie  zart.168  oraz  zatrudniające  pracowników posiadających  kwalifikacje  

określone  dla  pracowników  publicznych  poradni psychologiczno-pedagogicznych”. 

 

Niniejsze zgody są dobrowolne i mogą być cofnięte w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………   

   

(data)  

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych: 

 

Matka ..................................................................... 

Ojciec ..................................................................... 

 

   

 

INFORMUJEMY, ŻE:  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                               

z 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 (Dz. Urz. UE L                 

z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku, ul. Kościuszki 9,                   

62-290 Mieścisko, e-mail: przedszkole.lesneludki@wp.pl, tel. 61 247 80 77. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu                                

e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola. 

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 

2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są 

zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka do 

publicznego przedszkola.  

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 

danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego 

prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

mailto:przedszkole.lesneludki@wp.pl


Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. np. dostawca systemu 

informatycznego służącego do przetwarzania danych os. w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora. W związku z obecną sytuacją epidemiczną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronie 

internetowej administratora. 

7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane 

osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta                 

z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, przez 

okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania danych; 

c) ograniczenia przetwarzania; 

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa). 

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym.  
 

 

 

……………………………………   

   

(data)  

 

 

 

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych: 

 

Matka ..................................................................... 

Ojciec ..................................................................... 

 

   

 


