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Wypełnia szkoła  
Data: Podpis osoby przyjmującej kartę: 

 
DEKLARACJA  

 O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie 

w roku szkolnym 20         /20   
 

Prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami 

 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA: 

 

PESEL                         Imię      Drugie imię                   Nazwisko 

                                  
 

  

Data urodzenia                                                    miejsce urodzenia                                                                              

  -   -        
  dzień                miesiąc               rok 

 

Adres zamieszkania dziecka: 
  

Ulica/Miejscowość                        nr domu        nr lokalu 

          

 

Kod              Miejscowość                                                                             Telefon  domowy  

    -             

 

Adres zameldowania dziecka: 
  

Ulica/Miejscowość                        nr domu        nr lokalu 

          

 

Kod              Miejscowość                                                                             Telefon  domowy  

    -             

 

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW*:  
   

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY* OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY* 
   

Imiona i nazwisko   
   

  Adres zamieszkania 
 

  
   

Tel. kontaktowy   
   

  Adres e -mail   
   

 
* niepotrzebne skreślić 

 

3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku ( stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

tak   nie 1
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4. Deklaracja i oświadczenie 

 

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna  

 

………………………………………………………………………………………….……… w : 

                                                                        /imię i nazwisko/ 

 

 

a) Punkcie Przedszkolnym  
1
                    b)  Oddziale Przedszkolnym  

1
    

 

przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie. 

 
 
Zobowiązuję się do: 

1. Przestrzegania regulaminu punktu przedszkolnego oraz statutu szkoły. 

2. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

3. Niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zmianach danych osobowych oraz danych adresowych.  
4. Pisemnego poinformowania dyrektora szkoły z tygodniowym wypowiedzeniem o rezygnacji z miejsca  

w przedszkolu.  
5. Uczestniczenia w zebraniach z rodzicami. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 
1
 Uprzedzona/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 
 
1 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez 

Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Barkowie), zgodnie z art.6 ust.1 lit.a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 

 
1 
Wyrażam zgodę na przekazanie w/w danych dotyczących mojego dziecka dla wychowawcy w celu uzupełnienia 

dokumentacji szkolnej. 
 

 

 
1 zaznaczyć odpowiednie znakiem „x”  

 
 
 
 

................................., dnia ...............................                                     ………………….............................................................  

   /miejscowość/                        /data/                              /czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 
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