
Wpłynęło dnia…………………                                            Połaniec, ………………………………  
                                                                                                                                                                    (data)  

  

  

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ……………………. 

w roku szkolnym 2018/2019 
  

Oświadczam, że  moje dziecko będzie uczęszczało w roku szk. 2018/2019 do przedszkola:       

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

(nazwa przedszkola) 

               na ………….. godzin dziennie, tzn. od godz. ……………  do godz. ………….. . 

Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko – na ustalonych w przedszkolu zasadach -  

z następujących posiłków ( proszę  podkreślić wybrane): śniadanie, obiad, podwieczorek. 

 

I. Dane dziecka: 

1. Imię  i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................ 

3. Pesel    | .......| .......| ......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| ...... 

W przypadku braku numeru pesel należy podać rodzaj, seria oraz numer innego dokumentu 

tożsamości dziecka ………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania ....................................................................................................................  

5. Adres stałego zameldowania  .......................................................................................................  

 

II.  Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów 

  MATKA /PRAWNA 

OPIEKUNKA 

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko  
    

Adres zamieszkania 

  

Miejsce pracy, 

wykonywany zawód 

  

Adres a-mail 
    

Telefon kontaktowy  
    



  

 

Zobowiązanie rodziców / opiekunów prawnych dziecka   
  

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:  

 podpisania umowy cywilno-prawnej o korzystanie z usług przedszkola, 

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola/szkoły,  

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie3,  

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/oddziału przedszkolnego osobiście lub 

przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną, 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.  

  

  

  

Oświadczam, że:  

  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,  do celów 

związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń                                            

w placówce, na liście dzieci zakwalifikowanych/przyjętych i liście dzieci 

niezakwalifikowanych/nieprzyjętych. 

 

          

  

          

                                                                                                                 

…………………………………        ……………………………...…………  
      (podpis matki/opiekuna prawnego)                     (podpis ojca/opiekuna prawnego)                 

            

  

 


