
Załącznik Nr 1 

Data przyjęcia deklaracji:     
 

Deklaracja 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem 
w roku szkolnym ………… 

 
1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  
 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Telefon kontaktowy 
 

 

Miejsce pracy 
(nazwa zakładu pracy i adres) 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Telefon kontaktowy 
 

 

Miejsce pracy 
(nazwa zakładu pracy i adres) 

 

 
3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ............  do ............. ilość godzin …….. 
 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, opinia 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, 
zaświadczenie lekarskie, itp.) 
 

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: 

Lp. Imię i nazwisko pełnoletniej osoby 
upoważnionej 

Stopień pokrewieństwa 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
6. Deklaracja i oświadczenie 
1. Deklaruj ę kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

……………………………………….. w Przedszkolu Miejskim w Rudniku nad Sanem 
w roku szkolnym …………… . 

2. Oświadczam, że: 
a) Uprzedzony/a o odpowiedzialności karne z art. 233 kk za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy oświadczam, że wszystkie dane zawarte w 
deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w 
deklaracji, 

c) zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkole Miejskiego w 
Rudniku nad Sanem 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 
celów związanych z rekrutacją do przedszkola 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

e) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z religii oraz w spacerach i 
wycieczkach 

f) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na 
stronie internetowej przedszkola, w gablotce w przedszkolu. 

 
Rudnik nad Sanem, dnia .........................          
                                                                
 ....................................................................       ............................................................. 
(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 
7. Przyjęcie deklaracji przez Dyrektora Przedszkola 

 ....................................................     
 (podpis Dyrektora Przedszkola) 


