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Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Solcu nad Wisłą
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Deklaruję, że moje dziecko .............................................................................................................
(imiona i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym 2018/19 będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym tutejszej szkoły.
1. DANE DZIECKA
Nazwisko i imię dziecka
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL dziecka
Nr i seria paszportu (jeśli brak nr PESEL)

2. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
GODZINY POBYTU
Liczba godzin .........
od: ............

RODZAJ POSIŁKÓW – proszę właściwe zakreślić

do: ...............

3. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

ŚNIADANIE

OBIAD

TAK / NIE

TAK / NIE

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

4. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU
a.

stan zdrowia, zalecenia lekarskie

tak 

nie 

b.

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

tak 

nie 

c.

potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta

tak 

nie 

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO PRZYPROWADZANIA
I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby:
L.p.

Imię i nazwisko pełnoletniej osoby upoważnionej

Seria i nr dowodu osobistego

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam że:
1. Wszystkie dane złożone w deklaracji są prawdziwe.
2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych w deklaracji dla potrzeb rekrutacji
oraz organizacji pracy placówki zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922)
4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i prac dziecka do promocji szkoły,
zezwalam na publikację prac dziecka i zdjęć z uroczystości oraz imprez szkolnych w
ramach promocji szkoły.

……………………………….., dnia ............................
...............................................................
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)

................................................................
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

