Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Cieszków nr 133/2021 z dnia 19.01.2021 r.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna
……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)
w……………………………………………………………………
w roku szkolnym 20……./20…….
Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców/opiekunów.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 1148), rodzice (opiekunowie) dzieci
przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię/imiona i nazwisko
dziecka
PESEL dziecka
(w przypadku braku numeru PESEL
seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość)

data urodzenia

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA*
ulica

nr domu

kod
pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

nr mieszkania

* Zgodnie z art. 25 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ) miejscem zamieszkania
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

III. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU
Specjalne potrzeby edukacyjne (zaznaczyć znakiem X)

TAK

NIE

Od

Do

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

IV. DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zobowiązuję się do
przestrzegania wskazanego czasu pobytu dziecka
V. DEKLARACJA KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW:
RODZAJ POSIŁKU

TAK*

NIE*

ŚNIADANIE
OBIAD
PODWIECZOREK
*WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ

VI. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
� Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
� Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji.
� Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO. (Dz. U. UE L.119/1 z 4.5.2016 r. ze zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji do przedszkola/szkoły.
� Wyrażam zgodę na kontrolę czystości mojego dziecka (włosy, skóra) w razie zagrożenia epidemiologicznego
w przedszkolu.

………………..…...........................

…….…………………………………

(podpis matki / opiekuna prawnego)

(podpis ojca / opiekuna prawnego)

PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA

...............................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola/szkoły)

