
Strona 1 z 2 

 

 

 

 

 

 
     Data złożenia Deklaracji 

 Pieczątka przedszkola            (podpis dyrektora przedszkola) 

 

   

 

 
 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

W PRZEDSZKOLU NR _____ W ________________________________________________ 

W ROKU SZKOLNYM  2018/2019 

 

Deklaruję, że moje dziecko w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuowało wychowanie 

przedszkolne w tym samym przedszkolu. 
    

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

1. DANE  OSOBOWE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ 
PESEL 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 

           

ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 
 
 

2. POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU                                                                                 

GODZINY  POBYTU 

Ilość  godzin  dziennie  -   ....... 
RODZAJ POSIŁKÓW – proszę właściwe zakreślić 

 

od : ………... 

 

do : ……….. 

bez posiłku: 

TAK/NIE       

Śniadanie: 

TAK/NIE 

Obiad: 

TAK/NIE 

Podwieczorek: 

TAK/NIE 

 

 

3. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

ADES E-MAIL: ADRES E-MAIL: 

Telefony kontaktowe : Telefony kontaktowe : 

 

 

4. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICOW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH INFORMACJE dot. DZIECKA  

 

 

Dziecko jest uczulone na jakieś produkty spożywcze  TAK/NIE    
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5. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA  

INNYCH OSÓB DO PRZYPROWADZANIA  I ODBIORU DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA 

(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie) 
My niżej podpisani: 
 

................................................................... legitymująca się dowodem osobistym   .……………………… 

    imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna seria i numer dowodu osobistego 

 

................................................................... legitymującego się dowodem osobistym ……………………… 

   imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna seria i numer dowodu osobistego 

 

upoważniamy do przyprowadzania i odbioru naszego dziecka z przedszkola następujące osoby : 

L.p. Imię i nazwisko pełnoletniej osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego 

1.   

2.   

3.   

                                                                                   

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

                 

                                                  

6. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA  

 

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu przedszkola. 

2. Podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach. 

3. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie.  

4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną. 

5. Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka. 

6. Przekazywania ważnych informacji dotyczących dziecka nauczycielce lub dyrektorowi przedszkola. 

7. Uczestniczenia w zebraniach rodziców i działalności przedszkola. 
 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie na str.1,2  informacje są zgodne ze stanem faktycznym . 

 

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

  

7. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI  I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 
    

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych 

podanych we wniosku. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym karcie organizacyjnej dla celów 

związanych z funkcjonowaniem przedszkola zgodnie z kartą organizacyjną oraz z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź. zm.).  

 Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

prowadzonych przez gminę Blachownia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, do których złożono 

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

 Wyrażam/y zgodę na udział dziecka w sesjach zdjęciowych, na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów do 

promocji placówki oraz zezwalamy na publikacje prac dziecka i zdjęć z uroczystości przedszkolnych w ramach 

promocji przedszkola 

 

POSTAWIENIE KRZYŻYKA PRZY OŚWIADCZENIU OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW 

   

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

         podpis matki/opiekunki prawnej                                                                podpis ojca/opiekuna prawnego                                                                              


