
 
   

Warszawa, dnia …………………….. 
 
 

POTWIERDZENIE WOLI 
kontynuowania edukacji przedszkolnej  

 
Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 
w przedszkolu: 
 

Przedszkole nr 72 - Al. Solidarności 72 B, 00-145 Warszawa 
 
 

przez moje/nasze dziecko: 

 
........................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko dziecka 

           
numer PESEL dziecka 

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

                                             Data i miejsce urodzenia 
 
 

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka  i rodziców proszę o wypełnienie 
karty danych teleadresowych 
 
 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
…………………………………………………………….          …………………………………………………. 
                  miejscowość   kod  pocztowy                                                  dzielnica   (dotyczy zamieszkałych  w Warszawie)                                                                         

 
…………………………………………………………….       
                  ulica, nr domu/nr mieszkania          
 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
……………………………………………………………   ………………………………………………………. 
           imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego                                                        nr telefonu 
 
 

……………………………………………………………   ………………………………………………………. 
           imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego                                                           nr telefonu 

 
 

Dzieci urodzone w 2015 roku - 6-latki - szkoła rejonowa wg miejsca zameldowania 
dziecka: 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                                       Numer szkoły    adres  z   kodem pocztowym  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

  
 
 ...............................................                                       .............................................. 
           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 
 
 
 * Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) rodzice dzieci przyjętych 
do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o 
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni 
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 
 



 

 

 

 

 
Wyżej wymienione dane przekazywane są dobrowolnie, jednak niezbędne celem rekrutacji 
dziecka do Przedszkola nr 72 na rok szkolny 2021/2022 
 
Oświadczam, że mam świadomość, że  wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale 
nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
 

Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, 
że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkola nr 72. 
Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem, 
poczty elektronicznej pod adresem  e-mail: dbfos.ido.oswiata@um.warszawa.pl 
Pełna broszura informacyjna dostępna jest pod adresem www.p72.przedszkola.net.pl 
   
 
 
 
 
 

 


