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........................................................                                                                                          ............................................................................       

(pieczęć placówki)                                                                                                                           (data złożenia, , wypełnia przedszkole) 

Deklaracja 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach w roku szkolnym 2023/2024 

/Prosimy o wypełnienie deklaracji drukowanymi literami/ 

1. DANE DZIECKA 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka            

Adres miejsca zamieszkania  

    2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej /dla każdego dziecka inny 

e-mail do systemu JAMMik 

 

Numery telefonów kontaktowych  

Nazwa i adres zakładu pracy 

Numer telefonu zakładu pracy 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej /dla każdego dziecka inny 

e-mail do systemu JAMMik 

 

Numery telefonów kontaktowych  

Nazwa i adres zakładu pracy 

Numer telefonu zakładu pracy 

 

 

3.  INNE ISTOTNE INFORMACJE O DZIECKU (Zgodnie z art.155 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.  - Prawo oświatowe) 

1. Istotne dane o stanie zdrowia..........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................ 

2. Stosowanej diecie (zgodnie z zaświadczeniem lekarskim).............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. ................................................ 

3. Rozwoju psychofizycznym (samodzielność, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, rozwój umysłowy)...................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................. 

4. Czy dziecko posiada orzeczenie  z poradni specjalistycznej                                           tak    nie  

  (W przypadku TAK należy załączyć dokument - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  

5. Deklaruję, że dziecko będzie przebywało w przedszkolu ……….. godzin dziennie, tj.     od godz. ………. do godz. ……….. (proszę          

o wpisanie godzin przebywania dziecka w przedszkolu). (Podstawa programowa realizowana jest w godz. 800 - 1300  ) 

Podpis matki (prawnej opiekunki)............................................                                        Podpis ojca (prawnego opiekuna)..................................                   
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4. OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTEPCZĄ 

Oświadczam, że  

1. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą                                                                                          tak               nie  

(W przypadku TAK należy załączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 09.06.2011r .                        

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.. U. z 2016r.poz. 575 ze zmianami)  

Podpis matki (prawnej opiekunki)..................................                                        Podpis ojca (prawnego opiekuna)...............................                                                           

5. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE 

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

Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.): 

tak    nie  

6. DEKLARACJA I OŚWIADCZENIA 

1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna...............................................................                      

w Przedszkolu w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach w roku szkolnym 2022/2023 

2)  Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i zgodne z danymi zawartymi  we wniosku zgłoszenia 

złożonego przy przyjęciu dziecka do przedszkola (w przypadku zmiany danych należy złożyć stosowne 

oświadczenia), 

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

c) Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem przetwarzanych danych osobowych  jest   Przedszkole im. Jasia i 

Małgosi w Kluczach. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L Nr 119,s 1)             Dane osobowe 

dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są  w celu realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych 

przedszkola. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy 

sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w 

Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z 

przepisami prawa. Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, ale może to skutkować brakiem 

możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego.                                                                                                      

..................................................................                                                           ......................................................  

Podpis matki (prawnej opiekunki)                                                                         Podpis ojca (prawnego opiekuna) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania i przetwarzania danych 

osobowych moich i członków mojej rodziny oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do 

publikacji przez Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach osiągnięć i prac na stronie internetowej 

przedszkola, a także  w gablotach i tablicach  ściennych. Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L 

Nr 119,s 1). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 880).Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.         

..................................................................                                                           ......................................................   

Podpis matki (prawnej opiekunki)                                                                        Podpis ojca (prawnego opiekuna) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych.           

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

(miejscowość, data)                Podpis matki (prawnej opiekunki)   Podpis ojca (prawnego opiekuna)                                                                    


