
Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej 
w Dulowej

w roku szkolnym 2018/ 2019

1. Dane dziecka:

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Seria i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość
(tylko w przypadku braku numeru PESEL)

Adres miejsca zamieszkania dziecka

Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Ulica, nr domu/mieszkania
Gmina

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

MATKI OJCA
Imię
Nazwisko
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu

Adres miejsca zamieszkania

Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Ulica, nr domu/mieszkania
Gmina

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do .....................

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek  1

4. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej,  potrzeba  szczególnej  opieki,  stosowana  dieta,
zalecenia lekarskie, rozwój psychofizyczny dziecka itp.)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1 wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Deklaracja i oświadczenie

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna
…………………………................................

        (imię i nazwisko dziecka)

oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej 
w Dulowej w  w roku szkolnym 2018/2019.

1. Oświadczam, że  
a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych 
w deklaracji,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na 
potrzeby związane z postepowaniem rekrutacyjnym zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922).

……………., dnia ............................                                   ...........................................................
               (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

6. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

Data przyjęcia deklaracji: ……………………………    

              ...........................................................
                    (podpis dyrektora przedszkola)

Uwaga:
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późn. zmianami) 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.


