
MP1.4311.1.2020                                                                                                                  Załącznik do zarządzenia nr 4/20 

 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 

w Bochni 

z dnia: 25 stycznia 2020 roku 

 ……………………………………………  

Imię i nazwisko rodzica/rodziców1 dziecka 

 
 ....................................................................    
Adres zamieszkania rodzica/rodziców                                (data złożenia deklaracji – podpis przyjmującego) 

 

DEKLARACJA 

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 

Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego2 w roku szkolnym 2020/2021 w: 

MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W BOCHNI 

przez moje dziecko: 

 Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia 
      

_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

Adres zamieszkania 
 

 

 Dane zamieszczone we wniosku złożonym w latach wcześniejszych: 

- *nie uległy zmianie; 

- **uległy zmianie, w związku z tym proszę o korektę w zakresie podanym poniżej  
 

KOREKTA DANYCH:  
……………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………….…………………………. 
* /**niepotrzebne skreślić 

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby związane 

z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzeniem dokumentacji przedszkolnej oraz do celów związanych z procesem 

kształcenia mojego dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Bochni zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 Rozporządzenia o ochronie danych UE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) art. 6 pkt. 1 lit. a (RODO)  

i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024) . 

Podaję aktualny adres poczty elektronicznej (jeżeli rodzic posiada): 

e-mail:.................................................................................................... 

Bochnia, dnia……………                     …………..………….………………… 
                                                                               czytelny podpis rodziców  

UWAGA:  TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

od 20 lutego do 28 lutego 2020 roku 

 
1 Ilekroć w Deklaracji jest mowa o rodzicu należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe). 
2 zgodnie z art. 153 w ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają 

na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

 

 


