
 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu 
prowadzonym przez Miasto Przemyśl 

 

Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2016/2017 

w Przedszkolu nr …………………..…. w Przemyślu, przy ul. ……………………………………………….….  

Deklarowany czas pobytu dziecka w placówce od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

………..  godzin dziennie,  w godzinach od ………. do ……….. . 

I.  DANE OSOBOWE DZIECKA 

                                                                       Dane dziecka 

imiona 
 

nazwisko  

PESEL             

data i miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania 

Miejscowość  z kodem  

Ulica, nr domu i mieszkania  
 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   
                                          Adres zamieszkania 

Miejscowość z kodem   

Ulica, nr domu i mieszkania   

                                                                                            Numery telefonów kontaktowych 

zakład pracy   

tel. komórkowy   

domowy   

e-mail   

 

III.    OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA  ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH    

 

1  religia  tak           nie Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w 

wycieczkach (w tym autokarowych), wyjściach poza 

teren przedszkola. 

 

 tak           nie 2 rytmika tak           nie 

 język angielski tak           nie Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (w 

publikacjach papierowych i elektronicznych, 

w tym internetowych, związanych z życiem 

przedszkola) 

 

 tak           nie 4 zajęcia sportowe tak           nie 

 

IV.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:  

1. Zapoznania się ze statutem oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień; 
2. Przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach; 
3. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie; 
4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbierania w 
wyznaczonych godzinach pracy przedszkola; 
5. Przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego;  
6. Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców; 
7. Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola. 

 



V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

2. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września 2016r. i 
braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 5 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy dzieci przyjętych do 
przedszkola. 

 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 23 i 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest …………………………………………………………….., 

  dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie 
w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem przedszkola. 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym 
powyżej. 

 

 
 
 
 ………….……………………..………………..                    ……………………….……………………………. 
     
  (miejscowość/ data, podpis matki/ opiekuna prawnego)              (miejscowość/ data, podpis ojca/ opiekuna prawnego)  
 

 

                                                                                                                                                
 


