Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji
do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO1
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w roku szkolnym 2019/2020
A. Adresat

Deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka wskazanego w części B
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym
2018/2019:

Nazwa przedszkola/szkoły i adres

B. Dane osobowe dziecka

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imię
Nazwisko
PESEL
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość:

1 Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do
danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr …/…
Wójta Gminy Ozorków
z dnia …

Miejsce urodzenia
Data urodzenia
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
PRAWNYCH
matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

Imię
Nazwisko
Telefon
kontaktowy
Adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko

matka
(opiekun prawny
1)

ojciec
( opiekun prawny
2)

Miejscowość
Ulica
Nr
Nr
domu mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

C. Informacje dodatkowe o dziecku

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

D. Oświadczenia dotyczące treści deklaracji

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem
faktycznym i jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
E. Informacje dotyczące danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji
w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem
oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola/szkoły. Przetwarzanie

danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

……………………………………………………..
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 1)

……………………………………………………………………….
( miejscowość i data)

……………………………………………
( czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 2)

