
 
…………………..……………, ………..……….. 

                                                                                                     miejscowość                            data 
……………………….…………………… 
imię i nazwisko rodzica – opiekuna 
 
………………………………………………… 
Adres do korespondencji 
 
………………………………………………… 

 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bezledach 

   
 
 

DEKLARACJA 
o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego  

w oddziale przedszkolnym / innej formie wychowania przedszkolnego* 
w roku szkolnym 2018/2019 

 

Niniejszym deklaruję, że ………………………………………………………………………………… w roku szkolnym 
                                                                                             imię i nazwisko dziecka 

2018/2019 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym / 

innej formie wychowania przedszkolnego*.  

Ponadto, przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców (opiekunów): 

I. Dane dotyczące dziecka: 

1. Imiona, nazwisko dziecka: ………………………………………………………….………………  

2. Data urodzenia dziecka: ……………………………………… 

3. PESEL dziecka: …………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

II. Dane dotyczące rodziców dziecka: 

1. Imiona i nazwiska rodziców dziecka:  

matki - ………………………………………………………………………………………………… 

ojca - ....………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka1: 

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

3. Adres miejsca zamieszkania dziecka: 

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

 

III. Pozostałe informacje: 

1. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka (kandydata), o ile je 
posiadają: 

e-mail:  

numer telefonu do matki:  

numer telefonu do ojca:  

 



Dodatkowe informacje 
Godziny pobytu dziecka  

w oddziale przedszkolnym / 

punkcie przedszkolnym 

Potwierdzenie korzystania  

z posiłków 
Inne 

 
 

 
 

 

IV. Informacja rodziców dziecka dotycząca istotnych danych o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku 
odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych 

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

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

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

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

 

V. Upoważniamy następujące osoby pełnoletnie do przyprowadzania i odbierania 
naszego dziecka/ci* z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formie 
wychowania przedszkolnego*, w tym w przypadku dzieci dojeżdżających do 
przyprowadzania i odbierania dziecka z przystanku autobusowego: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu 

 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
 

 

……………………..…………………….……………..….………………………….…………………..……….. 
podpisy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

postępowania rekrutacyjnego. 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest dyrektor zespołu, do którego deklaracja 

została złożona. 
______________________________________

 

1  
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), 
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu. 

 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 
z późn. zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Rodzice dzieci przyjętych do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego corocznie 
składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania 
przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

.*niepotrzebne skreślić 


