
Załącznik Nr 1 –  

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
………………………… 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

………………………………………… 

Adres do korespondencji  
 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1  

im. Misia Uszatka w Porębie 

 

Niniejszym deklaruję, że ( mój syn/córka) …………………………………………….. w roku 

szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym Przedszkolu. 

Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące dziecka i rodziców (opiekunów).  

I. Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów): 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka 
 

2. Data urodzenia dziecka 
 

3. PESEL dziecka  

 Matki 4. Imię/imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) dziecka 
 Ojca 

5. Adres miejsca zamieszkania 

rodziców (opiekunów) dziecka 

 

6. Adres zameldowania dziecka 

(wypełnić jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

 Matki 7. Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

dziecka  Ojca 

 

II. Dodatkowe informacje: 

1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

2. Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do ..................... 

Posiłki: śniadanie � obiad � podwieczorek �* 
*Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 
3. Dodatkowe, dołączone do wniosku informacje o dziecku*: 

4. Rodzaj informacji o dziecku: 

Informacja o stanie zdrowia � 

Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej� 

Potrzeba szczególnej opieki� 

Stosowana dieta� 

Zalecenia lekarskie� 
*Wpisać we właściwym miejscu „X” 

 



Oświadczenie 
 

Oświadczam, że: 

Wszystkie dane zawarte w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Niezwłocznie powiadomię Dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 

o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i 

funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym 

dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).  

 

 

Poręba, dnia .................................… ……………………………………………….. 

(czytelny podpis matki i ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Przyjęcie deklaracji przez Dyrektora przedszkola 

 

 

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

(podpis Dyrektora ) 

 

Rezygnacja z miejsca w przedszkolu: 

 

Oświadczam, że rezygnujemy z przyjęcia naszego dziecka ........................................................ 

do Przedszkola w ..................................................................................... * 

 

Przyczyna rezygnacji 

...................................................................................................................................................... 

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

 

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

(data)                                                 (podpis rodziców) 

 

 

 

 

 


