
Data pzyjęcia deklaracji. " "

Deklaracja

o kontyn uowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

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

2) Posiłki: śniadanie ! obiad ! podwieczorek ! 3

Ą. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia,
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba
szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)

tak ! nie [f

5. Deklaracja i oświadczenie

] wpisać nazwę przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym.2 W PrzYPadku braku numeru PESEL nalezy wpisac serię i numer paszpońu lub innego
dokumentu tozsamości.
' Wybrany posiłekzaznaczycznakiem,,x".

1. Dane dziecka:
1.1 lmię i nazwisko dziecka

1.2 Data i miejsce urodzenia

1-3 PESEL dziecka2

1.4 Adres miejsca zamieszkania

1.5 Adres miejsca zameldowania

2, Dane rodzicódopiekunów dziecka:
2.1 lrnię i nazwisko matki/opiekunki

2.2 Adres miejsca zamieszkania

2.3 Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
kontaktowych - o ile ie posiada

2.4 !mię i nazwisko ojca/opiekuna

2.5 Adres miejsca zamieszkania

2.6 Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
kontaktowych - o ile ie posiada



1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna

W.. " ..

.,.,wawrokuszkolnym

2) Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawańe w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem

faktycznym i prawnym oraz że jestem swiadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszyweg o oświadczen ia,5

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola lub szkoły o zmianie danych
zawańych w deklaracji,

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawańych we wniosku
dla celów związanych z kontynuacją korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,

d) zapoznałamlem się z ,,Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych".

(czytel ny podpis m atki/opieku n ki p rawnej)

(czytel n y pod p is ojca/o p ie ku n a p rawn e g o)

6. Przyjęcie dekIaracji pnzez dyrektora przedszkola/szkoĘ

(podpis dyrektora)

' Wpisać pełną nazwę przedszkola lub szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny.5 Zgodnie z ań.233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające słuzyć za dowod
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8


