
PPRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ 

 

DANE DZIECKA 

 

 

    

    

DANE RODZICÓW 

  

 

 

  

  

                

W P Ł Y N Ę Ł A  D N I A  … . . … … … … 
 
 

DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   

w rok szkolnym 2022/2023 
 

 

DDeekkllaarruujjęę,,  żżee  mmoojjee  ddzziieecckkoo  bbęęddzziiee  pprrzzeezz  kkoolleejjnnyy  rrookk  sszzkkoollnnyy  22002222//22002233  

uucczzęęsszzcczzaałłoo  ddoo  PPrrzzeeddsszzkkoollaa  NNiieeppuubblliicczznneeggoo  pprroowwaaddzzoonneeggoo  pprrzzeezz  ZZggrroommaaddzzeenniiee  

CCóórreekk  MMaarryyii  NNiieeppookkaallaanneejj  ww  RRaaddoommiiuu 
 

 

Dane osobowe dziecka 
 

Imię                          Drugie  imię               Nazwisko                        PESEL 

       
 
Data urodzenia     Miejsce urodzenia 

 -  -                       r. 

 
            Adres zamieszkania dziecka 

                        

Kod pocztowy       Miejscowość                    Ulica                             Nr domu        Nr lokalu 

 

Gmina                           Powiat                       

  
      

Adres zameldowania dziecka na pobyt stały (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
 

Kod pocztowy       Miejscowość                    Ulica                             Nr domu        Nr lokalu 

 
 

 

 

 

                           DANE MATKI                                                         DANE OJCA 

Imię/ imiona                Nazwisko                            Imię/ imiona                Nazwisko 

       
                                                     ADRES ZAMIESZKANIA 

  Ulica                                 Nr domu/lokalu             Ulica                                 Nr domu/lokalu                                         

 

Kod pocztowy         Miejscowość                                Kod pocztowy        Miejscowość      

 

                                                        MIEJSCE PRACY 

     Nazwa firmy , adres, telefon                                     Nazwa firmy , adres, telefon  

 

 

                                        

                                                       

                                                    DANE KONTAKTOWE  

     Telefon komórkowy          adres e-mail                   Telefon komórkowy          adres e-mail                                                          

       

           

  -    

  -    

  -      -    



PPRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

POBYT  DZIECKA W PLACÓWCE 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym mogące 

mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu: 
choroby.......................................................................................................……………………………………………. 
alergie...................................................................................................................................................................... 
opieka poradni specjalistycznej (jakiej)............................................................................................................... 
inne informacje……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obwodową Szkołą Podstawową dla mojego dziecka jest: /dotyczy dzieci objętych rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym (dzieci 6-letnich) – nazwa, numer i adres szkoły 

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

 

   

1) Dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach od ...................  do ..................... 

2) Będzie korzystać z posiłków: śniadanie    obiad    podwieczorek  

 

 

          Oświadczam, że: 

1. Zapisując dziecko do Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie 

Córek Maryi Niepokalanej w Radomiu, mam świadomość, że jest to placówka katolicka                      

i zgadzam się na wychowanie dziecka w  duchu  katolickim,   osobiście  wspomagając   ten  

proces  poprzez   aktywną  współpracę  z przedszkolem, 

2. Akceptuję Statut Przedszkola, Program Wychowawczy, Koncepcję  Pracy Przedszkola oraz  

zobowiązuję się do postępowania zgodnie z ich ustaleniami. 

          Zobowiązuję się do:     

1. Aktywnej współpracy z nauczycielem – wychowawcą,  

2. Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców oraz  zapoznawania się z informacjami 

umieszczanymi na tablicy ogłoszeń, 

3. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

4. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 

5. Odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę dorosłą 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

  Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny: 

 

1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym                

i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. 

2. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych 

danych. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie      
w sprawach związanych z rekrutacją i  z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz związanych               

z realizacją zadań statutowych przedszkola.  Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie                          

z ustawą   z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 

4. Zostałem pouczony o prawie wglądu do danych moich i dziecka oraz zmiany tych danych. 
                                                                                                                                                        

        

          

   RADOM, dn. ………………………………………         ……………………………………………………       ………………………………………………………… 

                                                              czytelny podpis matki                           czytelny podpis ojca 

 

          
  Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola         …………………………………………… 

                                                                                                                                                       data i  podpis dyrektora przedszkola 


