
DEKLARACJA 

KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 
Deklaruję kontynuowanie edukacji przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu                                                      

w Wieleniu/oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. ……………………………….. 

w ………………… w roku szkolnym 20…./20…. przez moje/nasze dziecko: 

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

                                               (imię/imiona i nazwisko dziecka) 

 

1. 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka    

2. PESEL dziecka, w przypadku 

braku PESEL seria i numer 

paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

3. Imię/Imiona i Nazwiska 

rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka 

Matki/prawnego  

opiekuna 

 

Ojca/prawnego 

opiekuna 

 

4. Adres zamieszkania 

matki/prawnego opiekuna 

dziecka 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania  

5. Adres zamieszkania 

ojca/prawnego opiekuna 

dziecka  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania  

6. Numery telefonów i adresy 

poczty elektronicznej 

rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka – o ile je posiadają  

Matki/prawnego 

opiekuna 

Telefon do 

kontaktu⃰ 

 

Ojca/prawnego 

opiekuna 

Telefon do 

kontaktu⃰ 

 

 

II. Dziecko będzie korzystać z usług Gminnego Przedszkola w Wieleniu/oddziału 

przedszkolnego Szkoły Podstawowej w.................................. w dziennym zakresie/właściwe 

podkreślić/: 

1. Realizacja podstawy programowej – 5 godzin dziennie. 

 

2. Powyżej realizacji podstawy programowej.............................. godzin dziennie, 

od………………..do……………… i korzystać z 2 lub 3 posiłków od   

dnia……………………….20…….r. 

 

⃰ Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale potrzebne dla skutecznego kontaktu                                      

z rodzicem/prawnym opiekunem w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania 

opieki nad dzieckiem 

 

 

 

 



Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z procesem rekrutacji, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji 

kontynuowania wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami określonymi                                              

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1082 ze zm.) rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola 

corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego. 

 

III. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

oświadczam, iż niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej                                 

o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

 

 

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

   (miejscowość i data)                                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

V. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. 

 

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

   (miejscowość i data)                                      (podpis dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 


