
DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM W CHOCIANOWIE 

         W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
   

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego syna/córki w Przedszkolu Integracyjnym  

w Chocianowie w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Deklarowane godziny przebywania dziecka w przedszkolu: od: ……..…  do: ……………      
              

I.  DANE DZIECKA 

 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko i imię:  

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL: 

Adres zamieszkania 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

Adres zameldowania  (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

 

II.   DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Dane matki /opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

Telefon:  Adres e-mail: 

Miejsce pracy: 

Dane ojca /opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu:  Nr lokalu: 

Telefon:  Adres e-mail: 

Miejsce pracy: 



 

III.   DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (stała choroba, wady rozwojowe, alergie, ewentualne 

potrzeby specjalne, itp.) 

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

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

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

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

 

IV.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 

 Zapoznania się ze statutem oraz przestrzegania jego postanowień; 

 Przekazywania do wiadomości dyrektora przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach; 

 Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie; 

 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbierania  

w wyznaczonych godzinach pracy przedszkola; 

 Przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego;  

 Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców; 

 Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola. 
 

 

V.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE 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. 

Administratorem danych jest dyrektor przedszkola. Mam świadomość przysługujących mi praw wglądu do treści danych 

oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Oświadczam, że podane dane są zgodne 

ze stanem faktycznym 
 

 

 

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

              (podpis matki/opiekunki prawnej)                        (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

   

 

                                                                                                  

 


