
Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej  

w Przedszkolu Samorządowym w Mikluszowicach w roku szkolnym 2018/2019 

 

Deklaruję kontynuowanie edukacji przedszkolnej mojego dziecka w Przedszkolu 

Samorządowym w Mikluszowicach od  01.09.2018 r. 

Dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w godzinach od ………….… do ……………. 

oraz wyżywienia w ilości ………… posiłków (śniadanie*, obiad*, podwieczorek*) 

* właściwe podkreślić   

    

1. Dane osobowe dziecka 

PESEL                                      Imię                               Nazwisko 

               

  

Data urodzenia                        Miejsce urodzenia 

    -   -      

rok                 miesiąc     dzień 

 

Adres zameldowania stałego 

Miejscowość  Nr domu Nr lokalu  

  

Kod pocztowy  Miejscowość 

 

Gmina   Powiat   

 

Adres zamieszkania  

Miejscowość  Nr domu Nr lokalu  

  

Kod pocztowy  Miejscowość 

 

Gmina   Powiat   

 

 

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów 

Matka/ prawna opiekunka 

 
 

  

                            imię                                                                                    nazwisko 

   

                      nr telefonu                                                                     adres e-mail (czytelnie) 

 

adres zamieszkania  

 
 

 

 



Ojciec/prawny opiekun 

 
 

  

                            imię                                                                                    nazwisko 

   

                      nr telefonu                                                                     adres e-mail (czytelnie) 

 

adres zamieszkania  

 
 

 

Dodatkowe informacje o dziecku 

 
Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym mogące mieć 

znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, 

nadruchliwość, dieta, itp. 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE TREŚCI DEKLARACJI 

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych              

(Dz. U.   z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w niniejszej deklaracji na rok szkolny 2018/19. Administratorem danych jest dyrektor 

przedszkola do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa 

wglądu do treści danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, 

że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………….. 

data 

 

 

 

……………………………………. 

podpis matki/prawnej  opiekunki 

dziecka 

  

……………………………………… 
podpis ojca/prawnego opiekuna  dziecka 

3. Decyzja Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej* 

/wypełnia Komisja Rekrutacyjna/ 

Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu złożonej deklaracji na posiedzeniu                                                                 

w dniu …………….....r., zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola Samorządowego                         

w Mikluszowicach na ............. godzin i ………… posiłki, od 01.09. 2018 r. 

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej:                                               Przewodniczący Komisji                                              

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

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

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

 


