
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 
 

 

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

Imię i nazwisko rodzica - opiekuna 

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

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

Adres do korespondencji 
 

 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Im. Franciszka Kyci w Kuryłówce 
 

Niniejszym deklaruję, że ............................................................................................ w roku szkolnym 2022/2023 będzie 
(imię i nazwisko dziecka) 

kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. 

 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów). 

 
(Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

 

3. 

PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) 

kandydata 

Matki  

Ojca  

 

 
5. 

Adres zamieszkania Rodziców 

(opiekunów) i kandydata* 
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu (i) mieszkania  

 

 
6. 

Adres poczty  elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

(opiekunów) kandydata 

(o ile je posiadają) 

Matki 

(opiekunki) 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

(opiekuna) 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  



Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 
 

 

II. Dodatkowe informacje 
 

Godziny pobytu dziecka 

w przedszkolu 

Potwierdzenie korzystania 

z posiłków 

Inne 

   

 

 
Oświadczenia wnioskodawcy 

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

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych z 

postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 
Czy syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach z religii? 

TAK □ NIE □ 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst 

jedn.: Dz.U.  z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

podczas jego pobytu w szkole , w szczególności podczas uroczystości i zabaw, zajęć dydaktycznych, a także 

wycieczek. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie placówki, na gazetkach szkolnych, udział w projektach 

i programach profilaktyczno - edukacyjnych  w celu promowania działalności szkoły  oraz osiągnięć i umiejętności 

dziecka. 

 

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

Data                                                                                  Podpis rodzica (opiekuna) 
 
 

 
Pouczenie 

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

rekrutacyjnym. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest dyrektor szkoły do którego wniosek został złożony. 

 

* 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 


