
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy 

 
…………………………………………………………………….                             Stężyca, dn.: …................................. 
               Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna  

 

Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Stężycy 
 

DEKLARACJA  

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                

  w Publicznym Przedszkolu w Stężycy 

w roku szkolnym 2023/2024   
 

Deklaruję, że dziecko:  
 

1. DANE DZIECKA: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka            

 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres zameldowania 

(wypełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

 

 

 

w roku szkolnym 2023/2024 nadal będzie uczęszczało do Publicznego Przedszkola 

w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Stężycy 

 

Oddział:      3-latki                4 – latki             5 – latki                6 - latki 
 

2. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU  
Prosimy zakreślić  X  wybierając właściwą formułę TAK lub NIE 

 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU TAK NIE 

Dziecko będzie korzystało TYLKO z bezpłatnego pobytu w godzinach  

od 8
00

 do 13
00 

tj.  czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej  

  

Dziecko będzie korzystało ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową , tj.  w godzinach  

(czas pracy przedszkola 6:30 -16:30)                                        od ………………. do ………..……….. 

Dziecko będzie korzystało z posiłków 

 TAK NIE 

Śniadanie   

Obiad   

Podwieczorek   

NAUKA RELIGII  

Deklaruję, chęć uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach religii 
TAK NIE 

  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU TAK NIE 

Dziecko posiada opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej    

Dziecko jest pod stałą opieką poradni specjalistycznej 

………………………………………………………………………. 
  



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy 

 
W przypadku, gdy uległy zmianie dane zawarte w Karcie Zgłoszenia złożonej w roku ubiegłym – 

prosimy o korektę danych poniżej. 

 

KOREKTA DANYCH: 

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

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

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

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

       Pouczenie:  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji  będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia          

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest dyrektor, do którego 

deklaracja została złożona. 

 

 

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

1
. 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora na piśmie o zmianach danych 

osobowych, danych adresowych itp. 

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

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z deklaracją oraz zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.           

2018 poz. 1000 z późn. zm.). 
 

 
 
 

..................................................................................................................................... 

           (data i czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod numer: 81 8663049/ 81 8663150 

 

 

3. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora  
      

 

  

             

       …..................................................... 
         (pieczątka i podpis)  
  

 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - 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 od 6 miesięcy do lat 8. 
 

 
 


