
 

…………………………………………                           

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Adres zamieszkania 

  Pani Katarzyna Ulewicz 

              Dyrektor 

                                                                                 Przedszkola Samorządowego „Kujawiaczek” 

                                                                                               w Piotrkowie  Kujawskim 

 

 

Deklaruję, że mój  syn/córka…………………………………………………………. w roku 

szkolnym 2023/2024 będzie  kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w  Przedszkolu 

Samorządowym „Kujawiaczek” w Piotrkowie Kujawskim. 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

 

1. Nazwisko dziecka………………………………………………………………………… 

2. Imię dziecka……………………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia ……………………………Miejsce urodzenia………………………….. 

4. PESEL
1
                                                       Obywatelstwo ………………………………. 

5. Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………… 

7. Nr telefonu matki ……………………………e-mail……………………………………. 

8. Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………… 

9. Nr telefonu ojca  ……………………………e-mail……………………………………. 

II. Dodatkowe informacje 

 

Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu:   5godz.              9 godz. 

 

 

Korzystanie  z posiłków zaznaczyć w przypadki wybrania pobytu 5 godzinnego   Tak            Nie 

 

 

………………………………… 

Podpis rodzica (opiekuna), data 

                                                           
1 w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 



 

UWAGI 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice (opiekunowie) dzieci 

przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 

lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny 

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym
2
.  

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji 

 dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkola oraz zgodnie 

 z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwanego 

dalej RODO. zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w sprawie przetwarzania danych  

osobowych umieszczonej na stronie internetowej przedszkola 

http://www.przedszkolekujawiaczek.dlaprzedszkoli.eu,  BIP oraz siedzibie administratora. 

 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

2. Zgodnie z art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (Dz.U. z 2022 r. 

poz.1138,1726,1855,2339- kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub 

zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Podpis rodzica (opiekuna), data 

                                                           
2 art. 233. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (Dz.U. z 2022 r. poz.1138,1726,1855,2339- kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

 

http://www.przedszkolekujawiaczek.dlaprzedszkoli.eu/

