
………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

………………………………………… 

………………………………………… 

Adres do korespondencji  

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2                 
w Pieszycach 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU  
PUBLICZNYM NR 2 W PIESZYCACH W  ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

   

Niniejszym deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego córki/syna  

 

..………………………………………………………………………………………………  w roku szkolnym 2023/2024  

                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach.     

Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców (opiekunów). 

Informuję, że poniższe dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) nie uległy zmianie1: 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka  

2. Data i miejsce urodzenia dziecka  

3. PESEL dziecka3  

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) dziecka 

Matki  

Ojca  

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców 

(opiekunów) i kandydata4 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / numer mieszkania  

 
1Proszę wybrać właściwą formułę. 
2W drugim przypadku tabelę proszę pominąć. 
3 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 
4 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze 
zm. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu). 



6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata – o ile 

je posiadają 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

II. Dodatkowe informacje 

 
Deklarowany czas pobytu kandydata /od której do której godziny dziecko będzie w przedszkolu/  

od  ……………. do ……………. . 

Liczba posiłków …………………  

 
1. Oświadczam, że rodzice/prawni opiekunowie/rodzic zastępczy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko 
zatrudnieni są/zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą/prowadzi działalność 
gospodarczą.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                podpis rodzica/opiekuna 

2. Oświadczam, że rodzice/prawni opiekunowie/rodzic zastępczy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko 
deklarują/deklaruje korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (po 
czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie),  
tj. powyżej 5 godzin dziennie.     
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           …..…………………………………  
                       podpis rodzica/opiekuna 

 

3. Oświadczam, że rodzice/prawni opiekunowie/rodzice zastępczy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko 

deklarują/deklaruje korzystanie z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. 

 

              ……..…………………………………  

                          podpis rodzica/opiekuna 

4. Oświadczam, że do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata. 

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

                           podpis rodzica/opiekuna 

 
5. Oświadczam, że podane w deklaracji oraz załącznikach do deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym. 

                                                                                                                                                

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

                                                                                                                                                           podpis rodzica/opiekuna 

 



III. INFORMACJE O DZIECKU DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI 

(orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie lekarskie, potrzeba 
szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie) 

                                                  
                                              Tak                                  Nie 

          

* do deklaracji dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych oraz 
kandydata. 

                                                                                                                             

                                                                                                                              …………………………………...  
                                                                                                                                           data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

UWAGI 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice 
(opiekunowie) dzieci przyjętych do 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. 

Podstawa prawna: art. 152 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082). 
 
Pouczenie : 
Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, że: 
1.  Administratorem danych jest Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pieszycach, reprezentowane przez 
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pieszycach z siedzibą przy ul. Piotra Własta 17, 58-250 
Pieszyce. 
2.  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
3.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
4. Dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu kontaktu z rodzicem lub prawnym 
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach. 
5. Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem 
podanym powyżej. 
    

 

                                                                                                                            ………..………………………………………  
                                    data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola 

 

 

Data wpływu deklaracji:  ……………………….                                                           ……………………………………… 

                                                                                                                                                       Podpis dyrektora przedszkola 


