
Data przyjęcia deklaracji:           Zał.nr 1 

        

 

 

Deklaracja 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej im. M. Wieczorka w Olszanie 

w roku szkolnym 2023/2024 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

 numery telefonów kontaktowych  

Miejsce pracy  

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

 numery telefonów kontaktowych 

 

 

 

Miejsce pracy  



 
 
3.    DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU 

a. stan zdrowia, zalecenia lekarskie     tak             nie  

b. orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej tak             nie  

c. potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta    tak             nie  

 
4. Deklaracja i oświadczenie 

 
1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

………………………………………………………………………………………………….            

w  Szkole Podstawowej im. M. Wieczorka w Olszanie w roku szkolnym 2023/2024. 

W/w dziecko będzie korzystać z nauki religii:         tak     nie     

2) Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w 

deklaracji, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 
związanych z rekrutacją zgodnie  z art. 13 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 oraz  przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich 
poprawiania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz 
całkowitego usunięcia. 
 

 

Olszana, dnia ..........................                ............................................................................ 

                                                                      (czytelny podpis rodziców opiekunów prawnych) 
 

 

5. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły   ............................................................. 

                                                                       (Data, podpis) 

 
 
 

 

 

 Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 
2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola 
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 


