DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO1
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU Nr …..
w DĘBLINIE
w roku szkolnym 2018/2019

Deklaruję kontynuację edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr ………
w Dęblinie, mojego dziecka:
Imię

PESEL

Data urodzenia

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Rok

Drugie imię

miesiąc

dzień

Adres zameldowania dziecka /w przypadku dziecka 6 letniego/:
Ulica

nr domu

Miejscowość

Kod

nr lokalu

Telefon kontaktowy

Województwo

Powiat

Gmina

Adres zamieszkania dziecka:
Ulica

nr domu

Miejscowość

Kod

nr lokalu

Telefon kontaktowy/domowy/

Województwo

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Matka /prawny opiekun
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres poczty
elektronicznej /o ile
posiadają/ i numery
telefonów kontaktowych

Ojciec/prawny opiekun

Deklaruję korzystanie z usług przedszkola:
 codziennie w godzinach - ……………………………………………/podać jakich/
Dziecko będzie korzystać z posiłków:
Śniadanie
Obiad
Podwieczorek

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

 zakreślić odpowiednio
Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w deklaracji dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym2
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)

…………………………………………….
/podpis matki/opiekuna prawnego/

i

………………………………………………
/podpis ojca/opiekuna prawnego/

Dęblin, dnia……………………………………….

Uwaga:
Deklarację należy złożyć w kancelarii przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018
roku (środa) do godziny 13:00. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.

Zgodnie z Art. 153 ust.2.ustawy Prawo Oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do danego 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.
1

Zgodnie z art. 233§Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
2

