
 

       

 

 

    

Data przyjęcia deklaracji 

 

Deklaracja 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w  Zespole Szkół w Zbrachlinie w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów kontaktowych 

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów kontaktowych 

 

 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

            1)   Wydłużenie pracy przedszkola od   7:00 do 8:00             TAK/NIE 

                                                                          13:00 do 16:00          TAK/NIE 

 4. Deklaracja i oświadczenie 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego 



córki/syna*…………………………. w roku szkolnym 2022/2023. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego o zmianie 

danych zawartych w deklaracji 

 

……………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

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 z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 
 

……………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z art. 23 KC oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku mojego dziecka jako uczestnika 

imprez sportowo-turystycznych, konkursów, uroczystości i innych działań, których organizatorem 

jest Przedszkole  w Zbrachlinie. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
……………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 
 

 

 

   5.  Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego 

 

 

 

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

                                                                                                                                                      (podpis dyrektora przedszkola) 


