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

 

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej 

            im. Jana Pawła II 

w  Michałowicach 

 

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach 

w roku szkolnym 2019/2020 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 

Dane osobowe dziecka 

 
Nazwisko 

 

 Imię/ imiona  

Data urodzenia, 

miejsce 

 

 PESEL            

Adres zamieszkania 

 
 

  

Dane rodziców/ prawnych opiekunów* 
Dane Matki/prawnej 

opiekunki* 

Ojca/ prawnego opiekuna* 

Imię/imiona 

 

  

Nazwisko/nazwiska 

 
  

Adres zameldowania 

 
  

Adres zamieszkania 

 
  

Telefon kontaktowy, 

adres mailowy 
  

 

Informacja o dziecku i rodzinie 
Dodatkowe dołączone do 

deklaracji informacje o 

dziecku (np.stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, stosowana 

dieta, zalecenia lekarskie, 

rozwój psychofizyczny itp.) 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Deklarowany pobyt dziecka 

w placówce 

 

Od godz……………. do godz…………łącznie godzin…………… 

 

Posiłki  Śniadanie 

 Obiad 

 Podwieczorek 



II. Deklaracja i oświadczenia:  
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

 

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

                                      (nazwisko i imię dziecka) 

 

Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Michałowicach w roku szkolnym 2019/2020.  

 

 

…………………………………….. ………………………………….……………………..  
podpis matki/opiekuna 1                                                                                               podpis ojca/opiekuna 2  

 

 

III. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia:  
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), oświadczam, że dane przedstawione w Deklaracji kontynuacji wychowania 

przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020 są prawdziwe.  

 

…………………………………….. ………………….……………………………………..  
podpis matki/opiekuna 1                                                                                               podpis ojca/opiekuna 2  

 

 

 

IV. Oświadczenie dotyczące danych osobowych:  
Pouczenie 

1.Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r.,poz. 996 z późn. 

zm.)  

2.Aministratorem danych osobowych zawartych w deklaracji  jest dyrektor szkoły podstawowej, do której deklaracja została 

złożona. 

3.Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c ogólnego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE 

(4.5.2016 L 119/38 Dz. Urz. U.E. PL) o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz,U.z 2018r. poz.966 z późn.zm) w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego o 

którym mowa w art. 133 w/w ustawy.  

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

    ( data, podpis matki)                                                                                                                      (data, podpis ojca) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji do celów edukacyjnych 

związanych z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego oraz przeprowadzoną rekrutacją, zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.  

 

 

…………………………………….. …                                    ………...…………………………………..  
         podpis matki/opiekuna 1                                                                                                            podpis ojca/opiekuna 2 


